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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan dan saran disusun berdasarkan seluruh kegiatan penelitian 

tentang “Manfaat penyuluhan pranikah bagi pasangan suami istri dalam 

membangun kehidupan berkeluarga” di Kecamatan sukasari kelurahan Isola 

Bandung, sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pada tujuan penelitan, hasil 

pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian yang dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. Pasangan suami istri merasakan kebermanfaatan penyuluhan pranikah 

berkenaan dengan hak dan kewajiban suami istri terutama dalam membina 

hubungan rumah tangga dengan saling menghormati dan menyayangi 

pasangannya. 

2. Pasangan suami istri merasakan kebermanfaatan penyuluhan pranikah 

berkenaan dengan fungsi keluarga, fungsi agama, fungsi sosial budaya, 

fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi dan fungsi 

pendidikan. 

3. a. Manfaat penyuluhan pranikah bagi pasangan suami istri berkaitan dengan 

membina hubungan antar anggota keluarga dalam membangun kehidupan 

berkeluarga cukup bermanfaat bagi pasangan suami istri dengan memahami 

cara membina hubungan antar keluarga dan menjalin komunikasi yang 

efektif di dalam anggota keluarga. 

b. Pasangan suami istri merasakan kebermanfaatan penyuluhan pranikah 

berkenaan dalam membina hubungan antar lingkungan masyarakat dengan 

melakukan interaksi, adaptasi, partisipasi dengan lingkungan sekitar 

c. Pasangan suami istri merasakan kebermanfaatan penyuluhan pranikah 

berkenaan membina keluarga dengan peran dan tugas sebagai suami istri 

dalam membina hubungan yang sakinah mawadah dan warohmah. 
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B. Saran 

Peneliti mengajukan saran yang sekiranya dapat dipertimbangkan untuk 

dijadikan bahan masukan bagi calon peserta penyuluhan serta petugas penyuluhan 

pranikah sebagai berikut: 

1. Calon pasangan suami istri yang hendak menuju perkawinan hendaknya 

mengikuti kegiatan penyuluhan pranikah sesudah terdaftar di KUA 

2. Pasangan suami istri yang sudah mengikuti penyuluhan pranikah dan 

merasakan kebermanfaatannya lebih menerapkan fungsi dan tugas sebagai 

pasangan suami istri yang ada didalam keluarga. 

3. Petugas KUA diharapkan untuk lebih menggali dan mengembangkan proses 

penyuluhan pranikah serta lebih memotivasi peserta penyuluhan dalam 

meningkatkan kesiapan membangun kehidupan berkeluarga. 

4. Peneliti selanjutnya 

Pada peneliti ini masih jauh dari sempurna dan masih pada lingkup yang 

terbatas. Penelitian dapat dilanjutkan pengambilan sampel penelitian yang 

lebih besar sebagai pengembangan dari penelitian ini. Penelitian dapat 

dikembangkan berkenaan dengan pengaruh hasil penyuluhan pranikah terhadap 

kemampuan pasangan suami istri dalam membina kehidupan berkeluarga. 


