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BAB IV  

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Profil Kesiapan Menikah dan Berkeluarga Secara Umum 

Profil tingkat Kesiapan siswa untuk menikah dan berkeluargakelas XI SMA 

Laboratorium UPI Tahun Ajaran 2013/2014diperoleh dari hasil penyebaran 

instrument kesiapan siswa untuk menikah dan berkeluarga terhadap sampel 

penelitian. Berdasarkan data yang dikumpulkan diperoleh profilsecara umum, per 

aspek maupun per indikator tentang tingkat siswa untuk menikah dan berkeluarga. 

Profil tingkat Kesiapan siswa untuk menikah dan berkeluargakelas XI SMA 

Laboratorium UPI Tahun Ajaran 2013/2014berada pada kategori Tinggi dengan 

perhitungan rata-rata sebesar 82.92 , nilai tertinggi berada pada angka 111, nilai 

terendah berada pada angka 54, mediannya berada pada angka 83 dan modus pada 

angka 80. Berikut penjelasan lebih rinci profil tingkat kesiapan siswa untuk menikah 

dan berkeluargasecara umum dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut. 

 

Tabel 4.1 

Profil Tingkat Kesiapan siswa untuk menikah dan berkeluargaKelas XI 

SMA Laboratorium UPI Tahun Ajaran 2013/2014 

Kategorisasi Interval Jumlah siswa Persentase 

Rendah X <50 0 0% 

Sedang 50< X <70 17 11% 

Tinggi X ≥ 70 133 89% 

Jumlah 150 100% 

 

Berdasarkan  tabel 4.1, tampak bahwa dari 150  siswa terdapat 133 orang 

tergolong pada siswa yang memiliki tingkat Kesiapan untuk menikah dan berkeluarga 
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dengan kategori tinggi (89%), terdapat 17 orang yang memiliki tingkat Kesiapan 

untuk menikah dan berkeluarga dengan kategori sedang (11%), dan tidak ada siswa 

yg termasuk kategori rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa secara umum tingkat 

Kesiapan untuk menikah dan berkeluarga siswa kelas XI SMA Laboratorium UPI 

Tahun Ajaran 2013/2014 berada pada kategori tinggi. Dengan kata lain, siswa kelas 

XI di sekolah tersebut menilai dirinya memiliki kesiapan cukup tinggi untuk 

menghadapi pernikahan dan berkeluarga. 

Gambaran tentang tingkat Kesiapan untuk menikah dan berkeluargajuga 

divisualisasikan ke dalam grafik 4.1 di bawah ini. 

 

Grafik 4.1 

Profil Kesiapan untuk Menikah dan BerkeluargaSiswa Kelas XI 

SMA Laboratorium UPI Tahun Ajaran 2013/2014 

 

2. Profil Kesiapan Menikah dan Berkeluarga Berdasarkan Aspek 

Terdapat tiga aspek kesiapan menikah dan berkeluargayaituPengenalan, 

Akomodasi dan Tindakan. Aspek Pengenalan yaitu mengenal norma-norma 

pernikahan dan berkeluarga. Aspek Akomodasi yaitu menghargai norma-norma 
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pernikahan dan berkeluarga sebagai landasan bagi penciptanya kehidupan masyarakat 

yang harmonis. Aspek Tindakan yaitu mengekspresikan keinginannya untuk 

mempelajari lebih intensif tentang norma pernikahan dan berkeluarga.  

Profil skorkesiapan menikah dan berkeluargasiswa kelas XI SMA 

Laboratorium UPI Tahun Ajaran 2013/2014 pada masing-masing aspek, secara 

umum adalah sebagaimana ditunjukkan tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 

Profil Skor Kesiapan Menikah dan Berkeluarga Pada Masing-masing Aspek 

 

Aspek Rata-rata 
St. 

Deviasi 
Min Max Median Modus Persentase 

Pengenalan 29.82 4.08 20 40 29.5 28 75% 

Akomodasi 30.54 4.51 17 39 31 31 76% 

Tindakan 22.55 4.83 13 35 22 21 56% 

 

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa kesiapan menikah dan berkeluarga 

siswa kelas XI di SMA laborarotium UPI lebih didominasi oleh aspek pengenalan 

dan tindakan. Hal ini tampak dari persentase tingkat aspek pengenalan yang mencapai 

76% dan aspek akomodasi yang mencapai 75%. Tingkat pencapaian kedua aspek 

tersebut lebih tinggi dari aspek tindakan yang hanya mencapai 56%. Perbedaan 

tingkat pencapaian skor pada tiap aspek dapat dilihat dari grafikberikut. 
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Grafik 4.2 

Tingkat Pencapaian Skor Tiap Aspek 

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa aspek tindakan merupakan aspek 

paling rendah tingkat pencapaian skornya. Hal ini berarti bahwa dalam 

mengekspresikan keinginannya untuk mempelajari lebih intensif tentang norma 

pernikahan dan berkeluarga, siswa kelas XI SMA Laboratorium UPI tahun ajaran 

2013/2014 masih tergolong sedang.  

Adapun rincian profil per aspek kesiapan menikah dan berkeluarga siswa 

kelas XI SMA Laboratorium UPI Tahun Ajaran 2013/2014berdasarkan tiga tingkatan 

kategori dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut. 

 

Tabel 4.3 

Profil Kesiapan Menikah dan BerkeluargaSiswa Pada Masing-masing Aspek 

Aspek Kategorisasi Persentase 

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi 

Pengenalan 0 9 141 0% 6% 94% 

Akomodasi 0 10 140 0% 7% 93% 

Tindakan 19 72 59 13% 48% 39% 
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Berdasarkan Tabel 4.3, tampak bahwa umumnya tingkat kesiapan menikah 

dan berkeluarga siswa Kelas XIdi SMA Laboratorium UPI Tahun Ajaran 

2013/2014dilihat berdasarkan aspek-aspek yang diukur umumnya termasuk pada 

kategori tinggi.  Dari ketiga aspek tersebut, tampak bahwa aspek tindakan merupakan 

aspek yang paling sedikit siswa yang termasuk kategori tinggi bila dibandingkan 

dengan aspek-aspek lainnya.Dari 150 siswa yang dijadikan sampel dalam penelitian, 

hanya 59 orang siswa (39%) yang berkategori tinggi pada aspek tindakan. 

Profil kesiapan menikah dan berkeluarga siswa Kelas XIdi SMA 

Laboratorium UPI Tahun Ajaran 2013/2014 berdasarkan masing-masing aspek dapat 

diilustrasikan pula melalui grafik berikut. 

 

Grafik 4.3 

Profil Kesiapan Menikah dan Berkeluarga  

Siswa Kelas XI di SMA Laboratorium UPI Tahun Ajaran 2013/2014 

Pada Masing-masing Aspek 
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Terlihat dari grafik 4.3 bahwa pada dua aspek pertama yaitu pengenalan dan 

akomodasi, didominasi siswa yang tergolong dalam kategori tinggi. Sebaliknya, pada 

aspek tindakan, siswa tersebar di semua kategori bahkan ada 13% siswa yang 

tergolong kategori rendah di aspek ini. Hal ini berarti bahwa siswa menilai diri 

sendiri tinggi dalam mengenal norma-norma pernikahan dan berkeluarga, serta 

menilai diri sendiri tinggi dalam menghargai norma-norma pernikahan dan 

berkeluarga sebagai landasan bagi penciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis.  

Sedangkan aspek Tindakan yaitu mengekspresikan keinginannya untuk mempelajari 

lebih intensif tentang norma pernikahan dan berkeluarga, dinilai siswa masih kurang 

pada diri siswa dibandingkan dengan dua aspek sebelumnya.  

 

3. Profil Kesiapan Menikah dan Berkeluarga Berdasarkan Kelas 

 Dalam penelitian ini, terdapat 150 siswa yang terbagi dari enam kelas berbeda 

pada tingkatan yang sama. Adapun uraian secara terperinci gambaran tingkatan 

kesiapan siswa menikah dan berkeluarga pada setiap kategorinya berdasarkan kelas 

ditunjukkan tabel berikut. 

 

Tabel 4.4 

ProfilKesiapan Menikah dan BerkeluargaBerdasarkan Kelas 

Kelas Kategorisasi Persentase 

Tinggi Sedang Rendah Tinggi Sedang Rendah 

XI IPS 1 19 5 0 79% 21% 0% 

XI IPS 2 19 0 0 100% 0% 0% 

XI IPS 3 26 0 0 100% 0% 0% 

XI IPA 1 23 4 0 85% 15% 0% 

XI IPA 2 22 4 0 85% 15% 0% 

XI IPA 3 24 4 0 86% 14% 0% 
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Berdasarkan tabel 4.4 dapat terlihat bahwa tidak ada siswa yang terkategori 

rendah pada semua kelas. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa ada dua kelas 

yang semua siswanya tergolong kategori tinggi tingkat kesiapan menikah dan 

berkeluarga. Terlihat pula bahwa tidak ada siswa yang tergolong dalam kategori 

rendah di kelas manapun dan terdapat empat kelas yang memiliki siswa berkategori 

sedang. Adapun jika dibandingkan dengan kelas lainnya, kelas yang memiliki 

persentase siswa kategori sedang terbanyak dan kategori tinggi paling sedikit adalah 

kelas XI IPS 1.  

 Berikut ini Grafik ilustrasi hasil analisis data yang menunjukkan gambaran 

tingkat kesiapan menikah dan berkeluarga siswa berdasarkan kelas masing-masing 

pada setiap kategori tingkat kesiapan menikah dan berkeluarga.  

 

Grafik 4.4 

 Profil Kesiapan Menikah dan Berkeluarga berdasarkan Kelas 

 

4. Profil Kesiapan Menikah dan Berkeluarga Berdasarkan Jenis Kelamin 

Sampel penelitian ini terdapat 150 siswa Kelas XI yang terdiri dari 68 siswa 

berjenis kelamin laki-laki dan 76 siswa berjenis kelamin perempuan. Semuanya 
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tersebar dalam enam kelas berbeda. Tabel berikut ini menunjukkan hasil analisis data 

tingkat kesiapan pernikahan dan berkeluarga berdasarkan jenis kelamin.  

Tabel 4.5 

 Profil Kesiapan Menikah dan Berkeluarga Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Kategorisasi Persentase 

Tinggi Sedang Rendah Tinggi Sedang Rendah 

L 57 11 0 84% 16% 0% 

P 76 6 0 93% 7% 0% 

 

 Tabel tersebut menunjukkan bahwa pada kategori tinggi, lebih banyak 

perempuan yang termasuk kategori tinggi dibandingkan laki-laki. Pada kategori 

sedang dapat terlihat bahwa laki-laki lebih banyak tergolong kategori sedang 

dibandingkan perempuan. Sedangkan pada kategori rendah, tidak ada siswa yang 

tergolong di dalamnya baik laki-laki maupun perempuan.  

 Grafik berikut dapat menunjukkan lebih jelas perbandingan gambaran tingkat 

kesiapan menikah dan berkeluarga berdasarkan jenis kelamin.  
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Grafik 4.5 

 Profil Kesiapan Menikah dan Berkeluarga Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 Adapun gambaran tingkat pencapaian skor kesiapan menikah dan berkeluarga 

pada tiap aspeknya berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 

Tingkat Pencapaian Skor Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis 

Kelamin 

Persentase Ketercapaian Skor 

Umum 
Aspek 

Pengenalan Akomodasi Tindakan 

L 69,08 % 74% 78% 55% 

P 69,13 % 76% 74% 58% 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara umum, tingkat pencapaian skor lebih 

tinggi 0,05% pada siswa berjenis kelamin perempuan dari pada siswa laki-laki. Selain 

itu, persentase ketercapaian skor berdasarkan aspek menunjukkan bahwa tingkat 

pencapaian skor perempuan pada aspek pengenalan dan tindakan lebih tinggi 

dibandingkan laki-laki. Sedangkan pada aspek akomodasi, tingkat pencapaian skor 

laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan. Perbandingan ketercapaian skor dapat pula 

dilihat dari grafik berikut ini.  
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Grafik 4.6 

Profil Ketercapaian Skor Kesiapan Menikah dan Berkeluarga  

Berdasarkan Jenis Kelamin 

  

B. Pembahasan 

1. Profil Kesiapan Menikah dan Berkeluarga Secara Umum 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kesiapan siswa untuk 

menikah dan berkeluarga berada pada kategori tinggi. Berdasarkan aspek kesiapan 

siswa untuk menikah dan berkeluarga menunjukkan bahwa pada aspek pengenalan 

siswa berada pada kategori tinggi. Aspek akomodasi siswa juga termasuk pada 

kategori tinggi. Sedangkan pada aspek  tindakan, siswa tergolong pada kategori 

sedang. Data tersebut mengindikasikan bahwa siswa menilai dirinya cukup tinggi 

mengenal norma-norma pernikahan dan berkeluarga, menghargai norma-norma 

pernikahan dan berkeluarga sebagai landasan bagi penciptanya kehidupan masyarakat 

yang harmonis. Namun, pada aspek Tindakan, siswa menilai dirinya belum memiliki 

intensitas tinggi dalam mengekspresikan keinginan untuk mempelajari lebih intensif 

tentang norma pernikahan dan berkeluarga. 
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Tingginya intensitas kesiapan untuk menikah dan berkeluarga pada siswa 

kelas SMA Laboratorium UPI Kelas XI mengindikasikan beberapa kemungkinan 

faktor yang  berpengaruh terhadap tingginya intensitas kesiapan menikah dan 

berkeluarga. Beberapa penelitian dapat dijadikan rujukan tentang kemungkinan faktor 

yang berpengaruh ini. Larson (Delap, 2000) menemukan bahwa pada individu 

dewasa awal, status pernikahan orang tua tidak berpengaruh pada persepsi kesiapan 

mereka untuk menikah. Stinnett (Delap, 2000)  menemukan bahwa individu dewasa 

awal yang dilaporkan memiliki hubungan bahagia dengan orang tua di masa kecil, 

mendapat skor persepsi kesiapan tinggi untuk menikah. Kedua penelitian ini 

menunjukkan bahwa jika ada siswa yang memiliki orang tua dengan status berpisah, 

individu bisa tetap memiliki intensitas kesiapan untuk menikah tinggi karena status 

orang tua tidak berpengaruh terhadap persepsi kesiapan menikah. Selain itu, jika 

siswa yang orang tuanya berstatus berpisah memiliki memori positif dan hubungan 

bahagia dengan orang tuanya di masa kecil, maka kemungkinan untuk memiliki 

kesiapan menikah yang tinggi tetap ada.  

Selain itu, tingginya intensitas kesiapan menikah dan berkeluarga siswa bisa 

jadi disebabkan hubungan dan pola otoritas baik dalam keluarga siswa. Hal ini 

merujuk pada Studi Stinett (Ghalili, 2012)  menemukan bahwa kesiapan untuk 

menikah berkaitan positif dengan kebahagiaan dalam hubungan orangtua-anak dan 

pola otoritas demokrasi dalam keluarga. 

Di samping itu, tingginya kesiapan menikah dan berkeluarga dapat 

mengindikasikan sebuah asumsi positif tentang keadaan budaya dan gaya hidup 

dalam keluarga siswa. Hal ini merujuk pada penelitian Larson & Thyne (Ghalili, 

2012)  membandingkan anak-anak Alcholics dan Non-alcholics, ditemukan bahwa 

anak dengan orang tua alcholic menganggap diri mereka secara signifikan kurang 

siap untuk menikah dan ingin menunggu untuk menikah sekitar tujuh bulan atau lebih 

dibandingkan dengan teman sebaya mereka. 
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Ditinjau dari stabilitas emosi, Stinett (Ghalili, 2012) juga mengemukakan 

hasil penelitian bahwa semakin besar jumlah stabilitas emosi, semakin tinggi tingkat 

kesiapan menikah. Faktor stabilitas emosi ini juga bisa jadi turut berkontribusi pada 

tingginya intensitas kesiapan menikah dan berkeluarga siswa.  

Larson dan Lamont(Ghalili, 2012) dalam studi mereka pada wanita muda 

tunggal dari tiga universitas di Amerika Serikat menemukan bahwa kekerasan seksual 

masa kecil berhubungan dengan kesiapan kurang perkawinan dan periode menunggu 

sebelum menikah. Tingginya intensitas kesiapan siswa bisa jadi dipengaruhi faktor 

situasi baik yang jauh dan terbebas dari kekerasan seksual masa kecil seperti yang 

diungkapkan pada studi tersebut.  

Kemungkinan terbaik yang bisa terjadi di masa depan dari tingginya tingkat 

kesiapan siswa untuk menikah dan berkeluarga yang disebabkan baiknya kondisi dan 

budaya keluarga individu di masa lalu dapat dijelaskan bila merujuk pada hasil 

penelitian Mosko dan Carole Pistole (Ghalili, 2012). Hasil penelitian ahli tersebut 

menunjukkan bahwa konteks keluarga, keamanan pribadi, sudut  pandang orang lain, 

perilaku resolusi konflik, kelayakan diri dan regulasi emosi negatif menjelaskan 

kualitas hubungan pernikahan nanti. 

Lebih rendahnya intensitas kesiapan siswa untuk menghadapi pernikahan dan 

keluarga dalam aspek tindakan menjadi sebuah fenomena yang bisa jadi disebabkan 

faktor keyakinan remaja bahwa mereka harus menjalani waktu yang lebih lama 

melajang sebelum menikah. Hal ini merujuk penelitian Badger  (Ghalili, 2012). 

Badger menemukan  bahwa dibandingkan dengan dua generasi yang lalu, terdapat 

sebuah budaya yang unik dari kesiapan menikah. Kriteria kesiapan menikah pada 

orang dewasa muda merefleksikan kecenderungan menghindari perceraian daripada 

kesiapan nikah, dan mereka percaya bahwa mereka harus menjalani waktu yang lebih 

lama melajang sebelum menikah untuk dapat membangun hubungan berkualitas 

tinggi nanti. 
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Perbedaan intensitas kesiapan menikah dan berkeluarga pada laki-laki dan 

perempuan kemungkinan disebabkan berbedanya kemampuan yang perlu 

dikembangkan antara laki-laki dan perempuan. Arnett (2001) mengemukakan bahwa 

bagi remaja laki-laki, persiapan untuktransisi ke masa dewasa kaitannya 

mempersiapkan pernikahan meliputi meningkatkan kemampuan seperti  menyediakan 

dan melindungi, yaitu menyediakan kebutuhan ekonomi untuk keluarga, dan menjaga 

fisik keluarga aman. Remaja perempuan, sebaliknya, diperlukan meningkatkan 

kapasitas untuk menjalankan rumah tangga dan merawat anak-anak. Mengetahui 

perbedaan intensitas yang masing-masing jenis kelamin miliki, dapat mempengaruhi 

rancangan tindakan yang mungkin disiapkan bagi siswa laki-laki dan perempuan.  

 Tujuan dikembangkannya program bimbingan pribadi sosial untuk 

meningkatkan kesiapan menikah dan berkeluarga siswa tidak hanya untuk 

meningkatkan indikator-indikator variabel kesiapan menikah dan berkeluarga saja, 

melainkan membangun harapan positif tentang keadaan pernikahan siswa di masa 

depan. Siswa perlu dibekali dan distimulasi untuk meningkatkan keterampilan 

pemilihan pasangan dan keterampilan komunikasi dalam pernikahan. Hal ini juga 

didasari penelitian asumsi Perkins (2001) yang menyatakan bahwa mempersiapkan 

pernikahan dan berkeluarga adalah salah satu tugas perkembangan yang paling 

mendasar bagi remaja. Tugas perkembangan ini sulit dicapai karena remaja umumnya 

kebingungan membedakan antara perasaan seksual dengan keintiman yang asli 

(genuine intimacy). 

2. Implikasi Program bimbinganPribadi Sosial 

 Implikasi penelitian disusun berdasarkan program bimbingan pribadi sosial 

untuk meningkatkan kesiapan diri siswa, untuk menikah dan berkeluarga program 

dirancang berdasarkan  aspek terendah .  Struktur layanan program sebagai berikut: a) 

Rasional; b) deskripsi kebutuhan;  c) tujuan layanan;  d) sasaran program; e) 
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komponen program; f) rencana operasional; g)  pengembangan tema; h) evaluasi; i) 

daftar pustaka; dan k) lampiran. Selain itu program bimbingan pribadi sosial ini 

diimplemetasikan untuk guru bimbingan dan konseling sebagai pelaksanaan program 

yang telah dibuat oleh peneliti yang berdasarkan hasil penelitian didapat gambaran 

tentang tingkat kesiapan siswa untuk menikah dan berkeluarga berdasarkan kelas 

siswa. Guru bimbingan dan konseling dapat memberikan layanan dilandasi profil 

kebutuhan kelas masing-masing. Program juga dapat digunakan sebagai acuan 

kegiatan atau sebagai acuan untuk merancang kembali program kesiapan untuk 

menikah dan berkeluarga. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Kesesuian program bimbingan pribadi sosial untuk meningkatkan kesiapan diri 

untuk menikah dan berkeluarga siswa SMA Laboratorium UPI dengan hasil yang 

tinggi, maka  penelitian pun tidak luput dari keterbatasan-keterbatasan sebagai 

berikut: 

a. Profil kesiapan diri siswa untuk menikah dan berkeluarga yang diimplikasikan 

dalam program yang dirumuskan masih bersifat hipotetik, sehingga dalam 

pembuatan program hanya sebatas membuat dan merancang program yang 

disesuiakan dengan kebutuhan siswa dengan tidak mengaplikasikan program 

tersebut kedalam jam sekolah atau kurikulum sekolah. 

b. Pada penelitian ini, subjek penelitian hanya kepada siswa kelas XI SMA 

Laboratorium UPI, sehingga subjek yang terbatas membuat program ini hanya 

dilakukan pada tingkatan kelas XI  dan tidak dapat diaplikasikan dalam 

tingkatan yang lain. 

c. Profil kesiapan siswa dapat diaplikasikan untuk studi lanjutan sebagai layanan 

konseling individual atau kelompok yang dapat dirancang sebagai treatmen 

berkelanjutan.  
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Peneliti hanya melihat  faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menikah dan 

berkeluarga pada siswa, dengan tidak mengkaitkan pada sisi kehidupan lebih spesifik. 

Misalnya gaya hidup keluarga siswa, pola komunikasi dalam keluarga, atau budaya 

keluarga. Hal ini akan menggali lebih detail faktor yang paling berpengaruh 

signifikan pada setiap aspek sehingga rancangan treatment untuk meningkatkan 

kesiapan menikah dan berkeluarga dapat dikembangkan dari sisi yang berbeda.  

 

 


