
 

67 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pennelitian yang telah dilakukan di atas maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut:  

1. Faktor penyebab perceraian dari WBP Rutan Jepara disebabkan 

oleh tiga hal yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 

adanya pihak ketiga, dan masalah ekonomi atau tidak dinafkahi.  

2. Upaya pemberdayaan WBP perempuan Rutan Jepara dilakukan 

dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep 

keluarga sakinah. Agar konsep keluarga sakinah tersebut nanti bsia 

diterapkan setelah mereka selesai menjalani masa hukuman di 

Rutan Jepara.  

3. Penerapan konsep keluarga sakinah sebaga upaya untuk 

mewujudkan ketahanan keluarga bagi WBP perempuan Rutan 

Jepara agar bisa tercipta keluarga yang tangguh dan melahirkan 

generasi yang berkualitas. karakter anak. Baik buruknya anak tentu 

sangat  bergantung pada bagaimana ia tumbuh dalam keluarganya.  

B. Saran  

Kurangnya penngetahuan masyarakat terutama para WBP 

peremppuan Rutan Jepara tentang konsep keluarga sakinah perlu 

mendapat perhatian. Banyak masyarakat yang belum memahami 
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tentang konsep keluarga sakinah dan  penerapannya dalam kehidupan 

bermah tangga. Untuk itu perlu adanya sosialisasi yang dilakukan oleh 

pihak terkait agar konsep keluarga sakinah ini bisa dipahami dan 

diterapkan oleh keluarga sehingga bisa terwujud ketahanan keluarga. 

Sehingga bisa lahir generasi penerus yang sesuai dengan harapan 

masyarakat.  

Karena keluarga merupakan tempat pertama dan  utama dalam 

membentuk karakter anak. Sehingga setiap keluarga perlu memahami 

dan menerapkan konsep keluarga sakinah yang sesuai dengan nilai-

nilai Islami sehingga bisa terbentuk keluarga yang harmonis dan juga 

mampu melahirkan generasi yang berkualitas.  

C. Penutup  

Berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak 

terkait dalam penyusunan skripsi, akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan 

meskipun peeliti menemui berbagai hambatan dan tantangan dalam 

proses penulisan skripsi ini.  

Peneliti menyadari akan masih banyaknya kekurangan dalam 

skripsi ini baik dari segi muatan yang  terkandung maupun dalam 

sistematika penyusunan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik 

dan saran yang membangun dari pembaca untuk menjadi pembelajaran 

bagi peneliti kedepannya.  
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Peneliti berharap tulisan bisa bermanfaat bagi pembaca dan bisa 

memberikan pengetahuan serta wawasan tentang materi terkait dan 

bisa menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas.  

Meski masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun 

sistematika kepenulisan, penulis berharap penelitian ini tetap bisa 

bermanfaat  bagi banyak orang.  

 


