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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang akan menjawab 

fokus atau permasalahan penelitian yang telah dirumuskan, 

kemudian akan disampaikan juga saran-saran praktis yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini menemukan beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini pada remaja, 

faktor tersebut terdiri dari dua bagian yaitu faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal berupa rasa ingin coba-coba, 

kurang pengetahuan, berfikir secara emosional untuk 

melakukan pernikahan dimana individu merasa saling 

mencintai dan merasa telah siap untuk melakukan pernikahan, 

kehamilan pra-nikah, legalitas hubungan dan status anak. 

Sedangkan faktor eksternal berupa orangtua dan pasangan, 

dimana orangtua sendri yang menjodohkan dan mengharuskan 

anaknya menikah di usia remaja, sedangkan pasangannya 

yang memaksakan diri untuk menikah di usia dini. 

Selain faktor penyebabnya, dalam penelitian ini juga 

ditemukan status kesehatan remaja yang melakukan 

pernikahan di usia dini. Secara psikologis ditemukan remaja 

yang menikah di usia dini mengalami tekanan psikologis, 
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ketidakmampuan mekanisme koping, ketidakmampuan 

merawat anak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), 

Harga Diri Rendah (HDR) dan penyesalan. Sedangkan secara 

fisik pernikahan usia dini berdampak pada kesulitan dalam 

proses persalinan pada ibu, kelahiran anak prematur, BBLR 

dan kecacatan pada anak, serta APGAR SCORE anak rendah 

saat dilahirkan. 

5.2. Saran 

5.2.1. Bagi desa Cio Gerong 

Bagi remaja hendaknya menambah pengetahuan 

mengenai pernikahan usia dini serta dampaknya bagi 

kehidupan terutama pada kesehatan, agar dapat 

mengontrol remaja dalam pergaulan dan membantu 

remaja dalam pengambilan keputusan terhadap 

pernikahan. Bagi orangtua kiranya lebih meningkatkan 

pengetahuan mengenai tugas-tugas perkembangan 

anak/remaja berdasarkan batasan usianya, sehingga 

orangtua dapat mengarahkan anaknya sesuai dengan 

tugas perkembangannya. Bagi pemerintah dan tenaga 

kesehatan desa Cio Gerong peneliti berharap kiranya 

lebih meningkatkan kerjasamanya untuk memberikan 

informasi-informasi kesehatan dalam bentuk pendidikan 

kesehatan kepada masyarakat desa Cio Gerong yang 
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secara khusus mengenai pernikahan usia dini dan 

dampaknya bagi kesehatan, sehingga dapat membantu 

masyarakat desa Cio Gerong untuk memperoleh 

informasi tersebut dan selanjutnya diharapkan mampu 

meminimalkan angka kejadian pernikahan usia dini di 

desa Cio Gerong.  

5.2.2. Bagi Profesi Keperawatan 

Sebagai tenaga kesehatan, perawat kiranya dapat 

lebih meningkatkan perannya sebagai konselor, edukator 

dan advokator terhadap permasalahan remaja secara 

kusus mengenai pernikahan usia dini yang terjadi pada 

remaja. 

5.2.3. Bagi Institusi Pendidikan (FIK UKSW) 

Mahasiswa sebagai calon-calon perawat penting 

untuk mempelajari permasalahan-permasalahan yang 

terjadi pada remaja, untuk itu bagi institusi keperawatan 

kiranya dapat membekali mahasiswa dengan konsep-

konsep kesehatan reproduksi termasuk kesehatan 

reproduksi pada remaja. 

5.2.4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

pemahaman remaja terhadap tugas perkembangannya.   

 


