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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas dan diuraikan terdahulu, 

maka dalam penulisan skripsi ini penulis dapat menarik kesimpulan, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Efektivitas dan peran BP4 di KUA Kecamatan Wonggeduku terhadap 

bimbingan pranikah sudah cukup baik namun belum efektif, hal tersebut 

disebabkan karena apabila mengacu pada Hasil Musyawarah Nasional BP4 

Pusat Ke- XV 2014, bimbingan pranikah yang dilaksanakan BP4 di KUA 

Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe dengan tujuan menjalankan 

program kerja serta memberikan bekal dan pengetahuan bagi para calon 

pengantin dalam rangka menjaga pernikahan dan mutu rumah tangga 

merupakan salah satu peran yang telah rutin dilaksanakan, namun masih 

banyak juga peran yang belum terlaksana. Meskipun BP4 di KUA Kecamatan 

Wonggeduku telah berupaya melaksanakan peran serta fungsinya dengan 

baik, namun harus ada upaya peningkatan agar menjadi lebih baik lagi.   

2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung yang dialami BP4 dalam 

melaksanakan bimbingan pranikah, diantaranya: 

a. Faktor Penghambat 

1. Kurangnya persiapan diri bagi calon pengantin 

2. Kurang pengetahuan agama 

3. Kedisiplinan calon pengantin. 
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4. Keterbatasan waktu pelaksanaan. 

b. Faktor Pendukung 

1. Bagi calon pengantin 

2. BP4 di KUA Kecamatan Wonggeduku 

3. Penghulu Desa 

4. Lembaga masyarakat. 

B. Saran 

Setelah melakukan penelitian di KUA Kecamatan Wonggeduku terhadap 

efektivitas dan peran BP4 serta sesuai dengan harapan peneliti agar skripsi ini 

bermanfaat bagi semua pihak, maka peneliti ingin memberikan saran-saran 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi lembaga BP4 di KUA Kecamatan Wonggeduku. 

a. Hendaknya lebih meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan instansi 

yang terkait atau instansi pemerintah serta lembaga kemasyarakatan 

lainnya untuk melaksanakan program kerja BP4 di KUA Kecamatan 

Wonggeduku. 

b. Hendaknya meningkatkan waktu dalam proses pelaksanakan bimbingan 

pranikah dan menggunakan media atau modul yang baik dan bervariatif, 

agar memudahkan calon penantin dalam memahami materi yang 

disampaikan serta tidak merasa jenuh dalam mengikuti kegiatan tersebut. 

c. Hendaknya BP4 meminta bantuan dana operasional dan sarana prasarana 

kepada pemerintah daerah ataupun yang lainnya untuk menunjang proses 

bimbingan pranikah yang lebih maksimal. 
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d. Hendaknya lebih mensosialisasikan peran dan fungsi BP4 di KUA 

Kecamatan Wonggeduku kepada masyarakat umum, sehingga masyarakat 

bisa lebih tahu dan memahami tentang tujuan dari pelaksanaan bimbingan 

pranikah. 

2. Bagi Calon Pengantin. 

a. Hendaknya bagi calon pengantin harus bisa meluangkan waktunya untuk 

mengikuti program bimbingan pranikah yang telah dilaksanakan oleh BP4, 

agar supaya menjadi dasar dan bekal dalam pernikahan. 

b. Hendaknya agar lebih disiplin dalam mengikuti bimbingan pranikah yang 

dilaksanakan BP4 di KUA Kecamatan Wonggeduku, agar proses kegiatan 

tersebut berjalan dengan baik dan efisien sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan. 

c. Hendaknya agar bisa mempersiapkan diri sebelum mengikuti proses 

bimbingan pranikah, agar dapat memahami dan mengetahui yang 

disampaikan dengan baik. 


