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SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Dari uraian hasil penelitian di atas Dampak Pernikahan Dini 

Terhadap Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga (Studi Kasus di 

Desa Kedungcino Jepara), maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Pernikahan dini ada di Desa Kedungcino Jepara ada 58 kasus 

pernikahan dini dengan rincian tahun 2017 ada 19 orang yang menikah 

dini dan 2018 ada 20  pernikahan dini dan pada tahun 2019 ada 19 

kasus pernikahan dini. 

2. Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam anak dalam 

keluarga di Desa Kedungcino Jepara antara lain: 1.)Dampak Ekonomi,  

 bahwa perselisihan antara suami istri pada umumnya disebabkan 

oleh hal-hal perselisihan yang menyangka masalah keuangan yang 

boros atau suami yang tidak menyerahkan hasil pendapatan secara 

semestinya kepada istrinya sehingga menyebabkan kehidupan rumah 

tangganya tidak menyenangkan dan kehilangan keharmonisan.2). 

Dampak Budaya,  Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga 

pola pikir orang tuapun bersifat pasrah dan menerima, kepasrahan 

inilah maka orang tua kurang memahami adanya pendidikan bagi 

anaknya.3.) Dampak adat istiadat Menurut adat istiadat pernikahan 
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sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua 

orang tuanya.   

B. Saran 

1. Diharapkan kepada pasangan yang sudah menikah di usia dini di Desa 

Kedungcino Jepara untuk keturunannya nanti dapat dilanjutkan 

sekolahnya dan memiliki pola piker yang maju dengan cara memberikan 

arahan yang baik untuk anak-anaknya nanti. 

2. Kepada orang tua di setiap rumah selalu memberikan motivasi untuk 

belajar melanjutkan pendidikan yang kuat terhadap anaknya, apabila ada 

anaknya yang menikah di usia dini alangka baiknya diberikan bimbingan 

dan arahan yang membuat mereka termotivasi. 

3. Kepala Desa lebih memperhatikan lagi keadaan masyrakat di Desa 

Kedungcino Jepara yang memiliki pola piker yang rendah terhadap 

pendidikan dan memberikan masyarakat motivasi agar dapat melanjutkan 

sekolah kejenjang yang lebih tinggi lagi. 

4. Orang tua dan anak harus bekerja sama dalam melakukan suatu 

pekerjaan dan jangan lupa orang tua dan anak komunikasi sangat 

penting dalam hubungan antara orang tua dan anak bahkan dalam 

pendidikan.  

C. Penutup 

 Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya 

yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi 
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in dengan baik. Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda 

Rasulullah SAW, semoga kita selalu mendapat pertolongan dan syafaatnya 

di hari kiamat nanti. 

 Penulis menyadari bahwa skripsi ini, baik dari isi ataupun 

pembahasannya banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan 

walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, akhirnya dengan 

mengharap ridho dari Allah SWT, semoga skrpsi ini dapat bermanfaat bagi 

penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.Amin Ya Robbal 

Alamin. 


