
 

96 

Ilma Kapindan Muji,2013 
Motivasi Pengambilan Keputusan Menikah Di Kalangan Mahasiswi Jurusan Psikologi Angkatan 2009 Universitas 
Pendidikan Indonesia (Studi Kasus Pada Tiga Mahasiswi Jurusan Psikologi Angkatan 2009 UPI) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1. KESIMPULAN 

 

  Berdasarkan dari hasil penelitian yang dijelaskan di BAB IV maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi pengambilan keputusan menikah yang diambil oleh 

ketiga subjek penelitian subjek MG, RL, dan KM adalah  

1) Motivasi Pengambilan Keputusan Menikah 

 (1 ) Subjek I (MG) 

 Motivasi pengambilan keputusan menikah yang terjadi pada MG adalah 

karena kebutuhan psikologis. Keinginan untuk menikah yang timbul dalam diri 

MG karena telah lamanya berpacaran.  

 (2) Subjek II (RL) 

 Motivasi pengambilan keputusan menikah yang terjadi pada RL adalah 

kebutuhan psikologis. Perjodohan yang dilakukan dalam tradisi adat istiadatnya 

dan pernikahan dapat membuat ibunda RL jauh lebih tenang dan bahagia karena 

RL telah memiliki pendamping hidup.  

(3) Subjek III (KM) 

 Motivasi pengambilan keputusan menikah yang terjadi pada KM karena 

kebutuhan psikologis. Tidak adanya alasan untuk menolak proses ta’aruf  yang 

dilakukan oleh suaminya dan pernikahan merupakan sebuah ibadah yang dapat 

menyempurnakan agamanya, meneladani apa yang dilakukan Rasul dan menikah 

itu sebagai wujud kasih sayang Allah SWT untuk melindungi dari segala godaan. 

 

2) Kondisi prestasi akademik setelah menikah 



97 

 

Ilma Kapindan Muji,2013 
Motivasi Pengambilan Keputusan Menikah Di Kalangan Mahasiswi Jurusan Psikologi Angkatan 2009 Universitas 
Pendidikan Indonesia (Studi Kasus Pada Tiga Mahasiswi Jurusan Psikologi Angkatan 2009 UPI) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

Ketiga subjek tersebut tidak mengalami penurunan terhadap kondisi 

prestasi akademik setelah menikah. 

 

 

2.  SARAN 

 

Melihat dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang peneliti ajukan 

kepada beberapa pihak. Diantaranya sebagai berikut: 

1) Saran bagi pihak subjek penelitian 

Bagi subjek penelitian harap memiliki pertimbangan resiko yang matang dalam 

pengambilan keputusan untuk apapun khususnya dalam pengambilan keputusan 

untuk menikah. 

2) Saran bagi peneliti selanjutnya 

Untuk mendapat hasil yang lebih baik, ada beberapa saran yang bisa dilakukan 

oleh peneliti selanjutnya, yaitu: 

(1) Membuat daftar pertanyaan yang lebih rinci dan melakukan wawancara yang 

mendalam kepada subjek penelitian. Tujuannya adalah agar peneliti 

mendapatkan informasi yang lebih banyak dan mendalam sehingga dapat 

mempermudah dalam proses penelitian.  

(2) Lebih melakukan pendekatan dengan subjek Hal ini perlu dilakukan karena 

dapat menjadikan subjek merasa lebih nyaman dan subjek pun dapat lebih 

terbuka dengan peneliti. 

(3) Menambah subjek penelitian, bukan hanya yang berjenis kelamin perempuan 

namun juga laki-laki. Selain itu, dalam penambahan subek penelitian juga 

bukan hanya pada mahasiswi yang menikah dengan laki-laki yang mapan, 

tetapi juga mahasisiwi yang menikah dengan mahasisiwa yang masih satu 

jurusan,satu fakultas atau berbeda jurusan dan berbeda fakultas. Penambahan 

subjek dapat memperkaya informasi yang dapat dianalisa dan dapat 
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mengetahui motivasi pengambilan keputusan menikah yang dilakukan oleh 

mahasiswa yang masih berstatus aktif.  


