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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Setelah Penulis menjabarkan dan menganalisis skripsi ini, maka Penulis 

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor-fakor yang menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan di bawah 

umur di desa Lalombonda. adalah faktor Hamil di luar nikah. faktor ini dapat 

dikatakan sebagai faktor yang paling mendasar penyebab terjadinya pernikahan 

di bawah umur di desa Lalombonda. 

2. Dampak pernikaan di bawah umur yang terjadi di desa lalombonda berdasarkan 

hasil penelitian di lapangan adalah bahwa pernikahan dibawah umur yang 

terjadi di desa lalombonda berdampak terhadap kurangya akses pendidikan, 

kurangnya kemandirian, dan terjadinya perceraian. tidak hanya itu saja dampak 

ini tidak hanya dirasakan oleh Para pelaku melainkan orang tua dan masyarakat 

pun ikut merasakan dampak tersebut.  

3. Ditinjau dari tinjauan Maqasid Al-Syariah Dampak pernikahan di bawah umur 

yang terjadi di desa lalombonda lebih banyak menimbulkan mafsadat (dampak 

negatif) ketimbang menimbulkan maslahat (dampak positif). 

5.2 Limitasi Penelitian 

Ada beberapa hal yang mungkin tidak Penulis temukan dalam penelitian ini, 

atau menjadi sebuah kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah: 
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1. Peneliti masih kesulitan untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih 

banyak mengenai Pernikahan di bawah umur karena ada beberapa masyarakat 

yang enggan untuk diwawancarai mengenai pasangan yang menikah di bawah 

umur karena mereka merasa bahwa hal tersebut adalah aib yang harus di jaga 

dan tidak boleh diketahui oleh banyak orang. 

2. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dari penelitian ini dan mejadi 

kelamahan dari penelitian ini, yakni tindakan persuasif yang masih kurang 

untuk menadapatkan data yang lebih banyak terkait dengan pernikahan di 

bawah umur di Desa Lalombonda. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas maka penulis ingin mengemukakan 

beberapa saran yakni: 

1. Bagi Orang sudah seharunya menjadi panutan bagi anak-anak di dalam sebuah 

keluarga. Karena kewajiban orang tua adalah membesarkan dan mendidik anak, 

dan mempersiapkan diri mereka agar dapat hidup bermasyarakat, untuk itu 

orang tua dapat dikatakan sebagai temapat belajar dan menjadi alat kontrol 

terhadap perkembangan seorang anak. Dan saya berharap kepada setiap orang 

tua khusunya yang berada di desa lalombonda untuk memberikan pengawasan 

dan memberikan pendidikan yang maksimal terhadap buah hati mereka. 

2. Kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Lalombonda perlu kiranya 

mereka merubah pola pikir yang masih mereka pertahankan, karena perlu 

adanya paradigma dalam mendidik dan menikahkan anak, karena walaupun 
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orang tua memiliki hak untuk menetukan siapa yang harus menjadi pendamping 

anaknya, tetapi alangkah baiknya jikalau semua hal dilakukan dengan jalan 

musyawarah supaya tujuan pernikahan yakni sakinah, mawadah, warohma 

dapat tercapai dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


