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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Ketidakharmonisan dalam keluarga menjadi permasalahan dalam rumah tangga di 

Indonesia. Tingginya tingkat perceraian pasangan suami istri di Indonesia 

membuktikan terjadinya hal tersebut. Upaya pencegahan perlu dilakukan sedini 

mungkin untuk menghindari ketidakharmonisan dalam keluarga. 

Dalam konteks pencegahan, upaya ini dapat dilakukan sebelum calon 

pasangan suami istri resmi menjalani kehidupan berumah tangga. Perlu ada 

kesiapan bagi calon pasangan suami istri. Di Indonesia, salah satu agama yang 

memberikan fasilitas bimbingan pra nikah yakni Kristen Protestan. Bimbingan pra 

nikah di agama Kristen Protestan disajikan dalam bentuk seminar kepada calon 

pasangan suami istri dan hanya dilakukan dua kali dalam dua minggu. 

Materi dalam bimbingan pra nikah dapat dijadikan acuan untuk mencegah 

ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Penulis merangkum materi bimbingan pra 

nikah dalam bentuk buku ilustrasi. Dengan menyajikan materi bimbingan pra nikah 

Kristen Protestan dalam bentuk ilustrasi, materi bimbingan pra nikah dapat diterima 

dengan lebih mudah oleh calon pasangan suami istri. Hal ini sesuai dengan fungsi 

ilustrasi yakni lebih mudah dan lebih cepat untuk dipahami. 

Selain itu, dengan bentuk dokumentasi berupa buku, materi bimbingan 

pernikahan dapat dijadikan sebagai pelengkap bagi pemateri bimbingan pra nikah. 

Perancangan Buku Ilustrasi..., Jane Heryawan, FSD UMN, 2018



105 
 

Buku ilustrasi juga membantu pasangan suami istri untuk mengingat materi 

bimbingan pra nikah karena dapat dikonsumsi secara berulang-ulang. 

5.2. Saran 

Untuk kepentingan akademis terkait topik penelitian yang dibahas dalam penelitian 

ini, penulis menyarankan untuk membarui bentuk yang lebih efektif dan efisien, 

sehingga materi bimbingan pra nikah dapat tersampaikan dengan lebih baik dan 

terbarukan. Pembaca yang memanfaatkan penelitian ini untuk kepentingan 

akademis juga dapat menyajikan informasi dari batasan geografis lainnya, 

memperkaya materi sesuai dengan kebutuhan pasangan suami istri yang terbaru, 

serta menggali upaya pencegahan yang lebih universal dalam mencegah 

ketidakharmonisan dalam keluarga, guna memperkaya materi dan dapat dinikmati 

oleh khalayak umum.  

 Untuk kedepannya, materi buku akan diperdalam sehingga dapat menjadi 

pelengkap bagi calon pasangan suami istri di GKI maupun di khalayak. Buku ini 

akan ditambahkan bagian discussion time dan fun test sehingga buku ini dapat 

membuat pasangan semakin mengenal satu dengan lainnya dengan cara yang 

menyenangkan. 
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