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BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dan uraian-uraian yang penulis buat secara panjang lebar

mengenai permasalahan yang ada dalam skripsi ini, maka dalam terakhir ini penulis

akan memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Kehamilan Pra Nikah

Adapun beberapa alasan yang hamil pra nikah segera untuk dinikahkan

dengan tujuan, antara lain yakni yang Pertama Untuk menjaga image dan

menutup aib keluarga, yang Kedua Agar anak yang dilahirkan ini punya status

atau punya orang tua pasca kelahiran, yang Ketiga Supaya ada rasa tanggung

jawab antara laki-laki dan perempuan, yang keempat Agar tidak ada fitnah dan

pembicaraan kemana-mana.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kehamilan Pra Nikah

Dari faktor-faktor diatas yang paling banyak adalah faktor orangtua dan

perkembagan tekhnologi, namun penulis memahami keseluruhan faktor-faktor

tersebut sangat berkaitan satu sama lain. Karena dengan kadar keimanan yang

tinggi maka nafsu syahwat dan segala perbuatan yang dilarang agama pasti dapat

dihindari, termasuk juga menghindarkan diri dari perzinaan.

3. Upaya Tokoh Masyarakat Dalam Mencegah Kehamilan Pra Nikah

Didalam setiap keluarga tidak semua dan tidak setiap keluarga paham

tentang islam, dan untuk merubah lingkungan yang seperti ini kuncinya yang
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Pertama Masyarakat, yaitu peran aktif dari tiap-tiap keluarga, yang keDua peran

aktif ulama dan yang ke Tiga kepedulian Pemerintah, tidak bisa dipisahkan ketiga

unsur ini. Kalau keluarga bagus, keluarga bagus, ulama aktif dalam masyarakat

tapi pemerintah Desa tidak mendukung ini semua, maka upaya tersebut tidak akan

tercapai maksimal, ibaratnya ini persentasenya masih 70%.

B. Saran-saran

Diharapkan bagi remaja dapat mengambil hikmah dari apa yang terjadi dalam

penelitian ini dan agar remaja lebih berhati-hati lagi dalam pergualan dan juga agar

remaja dapat memahami segala resiko yang akan terjadi jika remaja melakukan

pergaulan bebas. Tentukan minat dan bakat apa yang sesuai dengan dirimu dengan ini

diharapkan para remaja dapat banyak mengisi kegaiatan yang positif dalam

kehidupan sehari-hari, dan pastikan orang-orang yang baik saja yang bergabung di

kelompokmu dan jangan menyerah untuk terus berprestasi.

Sebagai orang tua yang bertanggung jawab di era sekarang ini, maka

hendaknya selalu memberikan dukungan pada anak remajanya dan peduli terhadap

perkembangan anaknya yang sudah mulai beranjak dewasa, hal ini dapat diwujudkan

dengan selain pendidikan agama juga secara dini memberikan pendidikan seks sesuai

yang dibutuhkan remaja, agar remaja tersebut tidak salah referensi dalam mencari

informasi tentang seks yang malah akan menyesatkan.


