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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian mengenai hubungan antara persepsi parental 

attachment dan religiusitas dengan kesiapan menikah pada mahasiswa Psikologi 

UPI Bandung dengan metode penelitian korelasional pada 210 sampel mahasiswa 

dari angkatan 2010, 2011, 2012, 2013, dan 2014, maka diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Tidak terdapat hubungan antara persepsi parental attachment dengan 

kesiapan menikah pada mahasiswa muslim Psikologi UPI Bandung. 

2. Tidak terdapat hubungan antara religiusitas dengan kesiapan menikah pada 

mahasiswa muslim Psikologi UPI Bandung. 

3. Tidak terdapat hubungan antara persepsi parental attachment dan 

religiusitas dengan kesiapan menikah pada mahasiswa muslim Psikologi 

UPI Bandung.  

B.  Saran 

 Untuk Peneliti Selanjutnya: 

1. Peneliti selanjutnya bisa memperluas wilayah populasi sehingga bisa 

didapatkan sampel yang memiliki karakteristik bervariasi.  

2. Peneliti dapat menggali lebih dalam informasi yang berkaitan dengan 

topik penelitian dengan melakukan wawancara mendalam pada beberapa 

subjek.  

3. Mencari variabel lain selain persepsi parental attachment dan religiusitas 

untuk dihubungkan dengan kesiapan menikah, seperti self esteem, tipe 

keperibadian, atau daya psikologis. 
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Untuk Mahasiswa Psikologi: 

1. Meningkatkan kemampuan diri mahasiswa dalam hal kesiapan pribadi 

dan circumstantial readiness-nya yang akan menentukan kesiapan 

menikahnya, karena berdasarkan hasil penelitian, kesiapan menikah 

mahasiswa muslim Psikologi UPI berada dalam taraf sedang. 

2. Meningkatkan aspek parents as source of support dalam persepsi 

parental attachment agar dapat mengembangakan pondasi emosional 

yang kuat untuk berinteraksi dengan dunia, karena hasil dari penelitian 

menggambarkan sebagian besar mahasiswa Psikologi berada pada 

katagori rendah. 

3. Meningkatkan religiusitasnya karena pada masa dewasa awal, individu 

seharusnya sudah memiliki kemantapan agama yang didasarkan atas 

dasar pemikiran mendalam dan hati nurani, hal ini didasarkan pada 

hasil penelitian yang menggambarkan bahwa religiusitas mahasiswa 

muslim Psikologi pada taraf sedang.  


