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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, bahwa setengah dari 

responden dikelompokan dalam keadaan stres normal, hampir setengahnya dari 

responden dikelompokan dalam keadaan stres ringan, sebagian kecil dari responde 

dikelompokan dalam  keadaan stres sedang, sebagian  kecil dari responden 

dikelompokan dalam keadaan stres berat, dan sebagian kecil dari responden 

dikelompokan dalam keadaan stres sangat berat. Hasil yang di dapatkan pasangan 

remaja yang melakukan pernikahan dini hampir setengah dari responden memiliki 

rentang respon adaptif dimana respon tersebut individu mampu menyelesaikan 

masalah yang masih dapat diterima oleh norma sosial dan budaya yang umumnya 

berlaku, dengan kata lain individu tersebut  masih dalam batas-batas normal 

dalam menyelesaikan masalah. Sedangkan setengah dari responden memiliki 

rentang respon mal adaptif diman respon tersebut menyimpang dari norma-norma 

social dan budaya lingkungan, sehingga di dapatkan pasangan remaja tidak 

mampu mengatasi konflik-konflik yang terjadi pada rumah tangganya. Dan 

memiliki gejala-gejala sebagai, berikut sebanyak pasangan remaja yang mudah 

tersinggung, sulit beristirahat merasa gugup, gelisah sulit untuk bersikap tenang, 

mengalami reaksi berlebihan, dan yang terakhir tidak bisa memaklumi gangguan 

yang ada di sekitarnya. 

B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat 

digunakan terutama dalam bidang kesehatan jiwa pada pasangan individual, 

pelayanan kesehatan, lingkungan, dan keluarga. Ketiga indikator tersebut 

merupakan upaya menurunkan angka kejadian stres pada pasangan yang 

melakukan pernikahan dini sehingga dapat mencegah akibat pernikahan dini yang 

tidak diinginkan atau belum waktunya. Dan untuk pendidikan keperawatan 
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diharapkan dapat memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang kesehatan jiwa 

yang sifatnya lebih individual agar dapat merubah pemikiran kearah perilaku-

perilaku positif, juga sebagai tindakan preventif untuk mencegah dampak yang 

ditimbulkan dari pernikahan dini.  

 

C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti ada beberapa 

rekomendasi yang ingin disampaikan oleh peneliti terkait gambaran tingkat stres 

pada remaja yang melakukan pernikahan dini di wilayah kerja Puskesmas 

Parongpong Kabupaten Bandung Barat, saran-saran tersebut yaitu : 

1. Bagi Tempat Penelitian 

Bagi Tempat penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk bahan 

evaluasi tentang tingkat stres pada remaja yang melakukan pernikahan dini 

untuk mengurangi angka pernikahan dini. Dan untuk keperawatan komunitas 

diharapkan dapat memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang kesehatan 

jiwa yang sifatnya lebih individual agar dapat merubah pemikiran kearah 

perilaku-perilaku positif, juga sebagai tindakan preventif untuk mencegah 

dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini.  

2. Bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini 

Bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan dini diharapkan dapat 

mengetahui dampak yang terjadi akibat yang ditimbulkan dapat mengurangi 

dan mencegah pernikahan dini disekitar lingkunganya, salah satu caranya 

dengan memberikan informasi yang diketahui oleh keluarga tesebut secara 

jelas kepada keluarganya dan masyarakat sekitar, agar menyadari bahwa 

pernikahan di usia muda banyak gejala-gelaja negatif yang ditimbulkan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi dasar dalam penelitian selanjutnya dengan 

menghubungkan variabel seperti hubungan psikososial terhadap pola asuh 

orang tua tehadap pasangan yang melakukan pernikahan dini. 
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