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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Kesimpulan dan rekomendasi disusun berdasarkan seluruh kegiatan penelitian 

tentang “Pendidikan Kehidupan Keluarga dalam Pemilihan Pasangan Hidup 

Berdasarkan Pendapat Mahasiswa Prodi PKK” yaitu sebagai berikut: 

A. Simpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini berdasarkan pada tujuan penelitian, hasil 

pengolahan data dan pembahasan hasil penelitian yang dikemukakan sebagai 

berikut: 

1. Pemilihan Pasangan Hidup berdasarkan Aspek Agama 

Pemilihan pasangan berdasarkan aspek agama, seluruh mahasiswa Prodi PKK 

berkeinginan untuk memiliki pasangan yang beragama/berkeyakinan sama, taat 

beragama, dan memiliki iman yang kuat, sebagian  besar  menginginkan pasangan 

yang memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang keagamaan. 

2. Pemilihan Pasangan Hidup berdasarkan Aspek Pendidikan 

Pemilihan pasangan berdasarkan aspek pendidikan, sebagian besar mahasiswa 

Prodi PKK berpendapat bahwa mereka menginginkan pasangan yang memiliki 

jenjang pendidikan setara dan minimal menempuh Sarjana/S1, lebih dari 

setengahnya mahasiswa berpendapat bahwa dalam pemilihan pasangan tidak 

terlalu memandang pendidikan pasangan yang penting memiliki sikap dan 

kepribadian yang baik serta memiliki pekerjaan yang mapan, dan kurang dari 

setengahnya mahasiswa menginginkan pasangan yang memiliki jenjang 

pendidikan tinggi dan menempuh pendidikan di jurusan favorit. 

3. Pemilihan Pasangan Hidup berdasarkan Latar Belakang Keluarga 

Pemilihan pasangan berdasarkan aspek latar belakang keluarga, sebagian besar 

mahasiswa Prodi PKK berpendapat mengingkan pasangan yang berasal dari latar 

belakang keluarga yang harmonis,  religius, jelas dan berasal dari ras/suku sama. 

Tetapi ada sebagian kecil mahasiswa yang tidak mementingkan latar belakang 

keluarga pasangan namun lebih mementingkan kebahagian yang diberikan 

pasangan, selain itu ada juga mahasiswa yang tidak terlalu mengingingkan 

pasangan yang setara dalam hal sosial, ekonomi, ataupun pendidikan keluarganya. 
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4. Pemilihan Pasangan Hidup berdasarkan Aspek Usia 

Pemilihan pasangan berdasarkan aspek usia, lebih dari setengahnya 

mahasiswa Prodi PKK berpendapat bahwa  tidak menginginkan pasangan yang 

memiliki perbedaan usia 2 – 5 tahun lebih muda dan lebih tua. Namun disisi lain, 

terdapat mahasiswa yang berpendapat bahwa usia bukanlah hal penting dalam 

memilih pasangan hidup, tetapi yang terpenting adalah kedewasaan yang dimiliki 

pasangan. 

5. Pemilihan Pasangan Hidup berdasarkan Aspek Pekerjaan 

Pemilihan pasangan berdasarkan aspek pekerjaan, sebagian besar mahasiswa 

Prodi PKK berpendapat menginginkan pasangan yang berprofesi sebagai ASN, 

karena bekerja sebagai ASN akan memiliki penghasilan yang stabil, kehidupan 

dihari tua terjamin, dan memiliki waktu luang untuk lebih dekat dengan keluarga. 

Namun ada juga yang menginginkan pasangan  yang memiliki pekerjaan mapan, 

berpenghasilan besar, sebagai pengusaha dan sebagai aparatur negara. 

6. Pemilihan Pasangan Hidup berdasarkan Aspek Penampilan 

Pemilihan pasangan berdasarkan aspek penampilan, sebagian besar mahasiswa 

Prodi PKK berpendapat menginginkan pasangan yang memiliki fisik dan 

reproduksi sehat dibandingkan pasangan yang memiliki tubuh ideal, dan pasangan 

yang memiliki penampilan rapi dan menarik. Namun kurang dari setengah 

mahasiswa berpendapat ketika memilih pasangan mereka akan melihat fisik 

pasangan dan kesehatan tubuh pasangan. 

7. Pemilihan Pasangan Hidup berdasarkan Aspek Kepribadian 

Pemilihan pasangan berdasarkan aspek kepribadian, seluruh mahasiswa Prodi 

PKK berpendapat menginginkan pasangan yang memiliki sifat mandiri dan 

bertanggung jawab, ramah, sopan santun, perhatian, penyabar, penyayang dan 

tidak pelit Namun disisi lain, terdapat mahasiswa yang  tidak terlalu 

mementingkan sifat egois pasangan tetapi lebih mementingkan sifat setia yang 

dimiliki pasangan. 

 

B. Rekomendasi 

Rekomendasi hasil penelitian disusun berdasarkan pembahasan dan 

kesimpulan hasil penelitian. Penulis mencoba mengajukan rekomendasi yang 
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sekiranya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan bahan masukan bagi mahasiswa 

Prodi PKK dan peneliti selanjutnya. Rekomendasi disusun sebagai berikut, yang 

ditujukan kepada: 

1. Mahasiswa Prodi PKK FPTK UPI Angkatan 2016 

Mahasiswa Prodi PKK yang telah mendapatkan materi mengenai pemilihan 

pasangan hidup pada mata kuliah PKK dan Sosiologi Keluarga hendaknya dapat 

mengimplementasikan ilmu-ilmu atau pengetahuan dengan baik sehingga dapat 

lebih selektif lagi dalam memilih pasangan bagi dirinya kelak. 

2. Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya hendaknya dapat melakukan penelitian pada variabel 

berkaitan dengan pemilihan pasangan hidup. Seperti peran orang tua dalam 

membimbing pemilihan pasangan hidup diusia dewasa awal 


