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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan 

peneliti, maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Keputusan yang diambil para informan untuk menikah pada masa 

studi memiliki tujuan tersendiri. Dari beberapa informan penulis 

menyimpulkan bahwa tujuan mereka menikah pada masa studi ialah 

untuk beribadah kepada Allah dan yang kedua ada yang dilakukan 

karena keterpaksaan dikarenakan kecelakaan.

2. Implikasi pernikahan masa studi pada kesiapan belajar Mahasiswa, 

bahwa ditemukan dampak yang positif dan negatif menikah pada 

masa studinya. Dampak positif yang dirasakan setelah menikah oleh 

beberapa informan pada kesiapan belajar mereka ialah (a) 

Meningkatnya antusiasme dalam belajar, hal dikarenakan motivasi 

yang diberikan oleh pasangan mereka. Hal ini memang sangat lah 

penting untuk dibutuhkan dalam kesiapan belajar. (b) Lebih siap 

dalam belajar. Dibandingkan dengan sebelum menikah informan 

mengatakan bahwa dirinya lebih siap belajar tanpa ada tekanan suatu 

apapun seperti yang dialaminya sebelum menikah. (c) Beberapa 

informan mengatakan bahwa setelah menikah prestasi akademik 

mereka meningkat dari yang sebelumnya. Adapun dampak negatif  
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dari pernikahan masa studi yang mereka jalani antara lain : (a) Lebih 

banyak yang dikorbankan, terutama studi atau waktu kuliah mereka. 

Artinya ketika ada suatu pekerjaan dalam rumah atau urusan yang 

mendesak, para informan memutuskan untuk tidak mengikuti kuliah. 

(b) Masih belum terlalu bisa mengatur waktu dengan baik antara 

kuliah dengan tugas sebagai seorang istri. (c) Tidak begitu leluasa 

dalam belajar, jika pasangan berada di rumah, karena khawatir 

pasangan akan terabaikan jika ditinggal belajar

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran 

kepada beberapa pihak, yaitu : 

1. Kepada Mahasiswa yang telah memutuskan menikah pada masa studi 

untuk dapat memanajemen waktu dengan baik, agar tidak ada salah 

satunya yang terabaikan, artinya adanya keseimbangan antara mencari 

ilmu dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang 

suami/istri. Dan perlu adanya komunikasi antar pasangan untuk bisa 

saling memahami satu sama lain, sehingga tidak ada pihak yang 

merasa dirugikan.

2. Kepada para orang tua untuk selalu mengawasi anaknya untuk tetap 

menjaga pergaulan dengan baik, sehingga tidak terjadi hal yang tidak 

diinginkan. Serta memberikan pendampingan dan motivasi kepada 

anak yang menikah karena kecelakaan.


