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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis tentang proses pelaksanaan konseling dengan
pendekatan

client-centered

yang

digunakan

dalam

menangani

problematika pernikahan dini diatas dapat diambil kesimpulan bahwa:
1. Proses Bimbingan Konseling Islam dengan pendekatan client centered
terhadap problematika pernikahan dini di Desa Ngumpakdalem
Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan
langkah-langkah sebagai berikut yaitu langkah identifikasi masalah,
diagnosis, prognosis, treatment, dan follow up. Dan dalam pendekatan
client-centered ini konselor yang mengarahkan agar klien bisa berfikir
dalam memecahkan masalahnya sendiri dengan arahan konselor.
Keputusan yang diambil klien dan pemilihan pemecahan masalah
konselor juga harus tahu dan disetujuinya. Dalam mengumpulan data ,
fakta atau informasi mengenai masalah klien konselorlah yang
mengumpulkanya.
2. Hasil akhir Bimbingan Konseling Islam dengan pendekatan client
centered

terhadap

problematika

pernikahan

dini

di

Desa

Ngumpakdalem Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro cukup
berhasil, yaitu 77,7% dari gejala yang tidak dilakukanya.
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B. Saran
1. Mengingat pelaksanaan bimbingan dan konseling keluarga dengan
pendekatan-pendekatan yang bersifat individu dengan menggunakan
pendekatan client-centered dapat mengatasi masalah problematika
pernikahan dini, hendaklah pelaksanaan tersebut dipertahankan dan
ditingkatkan lagi mutu serta pelayanannya. Seperti pihak KUA (kantor
urusan agama) mengadakan penyuluhan yang ditunjukkan kepada
orang tua dan anak-anak (remaja) atau sosialisasi keluarga dengan
pernikahan dini melalui bimbingan keluarganya sendiri serta
konsultasi dengan orang yang mampu memecahkan masalah tersebut
(konselor).
2. Dengan adanya permasalahan ini penulis berpesan pada masyarakat
khususnya orang tua hendaklah memperhatikan dan tidak menikahkan
anaknya di usia dini. Memperhatikan terlebih dahulu kesiapan lahir
dan batin dalam menikahkan anak-anaknya, sehingga keselarasan
dalam berumah tangga itu terjalin dan dapat terbentuk keluarga dan
kehidupan bermasyarakat yang hermonis.

C. Penutup
Syukur Al-hamdulillah yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat
menyelesaikan tugas akhir yaitu dalam rangka menyelesaikan beban study
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skripsi guna mendapatkan gelar Sarjana Strata satu (S-1) pada Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.
Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua
pihak yang banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,
dan semoga Allah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan
skripsi ini, dan semoga Allah membalas semua amal mereka dengan
balasan yang setimpal.
Dalam menyusun skripsi ini, tentunya terdapat kekurangan dan
kelemahan, semua itu tidak terlepas dari keterbatasan penulis sebagai
manusia biasa, untuk itu kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis
demi kesempurnaan skripsi ini.
Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan guna dan manfaat
bagi semua pihak, khususnya penulis sendiri, dan senua Allah memberikan
petunjuk bagi kita semua, amin.

