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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

1.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Subjek pertama menikah karena permintaan orang tuanya dan 

keinginannya untuk terhindar dari dosa. Sebelum menikah subjek pertama 

berada pada pengasuhan yang cenderung bebas, aturan yang ada di rumah 

seringkali diabaikan oleh subjek dan orangtua subjek tidakmemberi 

hukuman jika subjek melanggar aturan tersebut. Subjek kedua menikah 

karena ada perjodohan dan subjek bersedia menikah karena saling suka 

dengan pasangan. Sebelum menikah subjek kedua berada pada pengasuhan 

yang cenderung ketat dari orang tuanya, jika melangar subjek akan dimarahi 

oleh orang tuanya, sehingga subjek tidak ingin mengulangi perbuatan 

melanggarnya dan menurut pada aturan yang diterapkan oleh orang tuanya. 

Hambatan yang dialami oleh subjek pertama setelah menikah adalah 

kesulitan dalam mengatur waktu, sering menunda mengerjakan tugas 

kuliah, sering terlambat datang ke kelas, dan mengerjakan tugas kuliah pada 

waktu tengah malam. Hambatan yang dialami oleh subjek kedua setelah 

menikah adalah mengatur waktu, sering terlambat dating ke kelas, waktu 

kegiatan di kampus berkurang, mengerjakan tugas kuliah pada waktu 



88 
 

malam, jarang tidur, dan tidak dapat berperan banyak dalam tugas 

kelompok.  

Motivasi belajar subjek pertama adalah untuk mewujudkan cita-

citanya menjadi guru TK berbasis psikologi. Cita-cita ini mendorong subjek 

untuk terus melanjutkan kuliahnya setelah menikah hingga lulus agar 

memperoleh ilmu dan ijasah yang dapat mendukung cita-cita tersebut. 

Motivasi belajar  subjek kedua adalah untuk menjadi ibu yang pintar, dan 

adanya keinginan menjadi guru matematika di SD/MI. keinginan subjek 

inilah yang mendorongnya untuk terus semangat dalam kuliah agar dapat 

mewujudkan keinginan dan cita-cita tersebut. 

 

1.1 Saran  

1) Bagi Mahasiswa  

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mahasiswa tetap rajin 

dalam belajar agar semangat tidak menurun, lebih bijak dalam 

memanfaatkan waktu luang dan tidak menunda pekerjaan yang ada. 

Diharapkan juga dalam mengikuti pembelajaran di kelas aktif 

berdiskusi dengan dosen dan teman-teman agar tercipta kegiatan belajar 

yang menarik sehingga bersemangat dalam belajar. 

2) Bagi Suami dan Keluarga  

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pihak keluarga, 

terutama suami dapat memperhatikan aktivitas belajar subjek ketika di 

rumah dan memberi penghargaan berupa semangat, pujian, dan 
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dukungan. Karena hal tersebut merupakan faktor eksternal yang dapat 

mempengaruhi motivasi belajar subjek. 

3) Bagi dosen  

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan para dosen memberi 

apresiasi kepada mahasiswa yang sudah menikah dak aktif dalam 

proses pembelajaran agar motivasi belajarnya tetap terjaga dan tidak 

menurun. 

4) Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak 

referensi dari jurnal internasional sebagai inspirasi, pendukung, dan 

pendalaman teori yang akan digunakan. 

 

 


