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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik wawancara,

pengamatan (observasi), dan dokumentasi yang dilakukan di Kampus Institut

Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

(FUAD) tentang Pola Penyesuaian Diri Mahasiswa Yang Telah Menikah dapat

diambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. Pola penyesuaian diri mahasiswa yang telah menikah, kesimpulannya adalah

dari kelima informan yang telah diwawancarai secara intensif, empat

diantaranya berusaha mewujudkan pola kompromi dalam pernikahannya

untuk menciptakan rasa saling percaya dan rasa aman. Sedangkan satu

informan lainnya berusaha melakukan dan mewujudkan pola akomodasi

untuk mencapai keseimbangan dalam pernikahannya.

2. Faktor-faktor pendukung pola penyesuaian diri mahasiswa yang telah

menikah adalah pertama faktor keluarga, dimana menurut kelima informan

faktor pendukung paling utama adalah keluarga terkait keputusan para

informan untuk menikah dan penyesuaian diri para informan setelah menikah,

baik penyesuaian diri sebagai suami/istri maupun penyesuaian diri sebagai

mahasiswa. Kedua, faktor teman yang dimana menurut kelima informan

pengaruh teman ini tidak begitu berpengaruh dengan alasan setelah menikah,

para informan sudah jarang bersama dan berkumpul dengan teman-temannya,

hal ini disebabkan oleh karena kesibukan masing-masing setelah menyandang
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status sebagai suami/istri dan juga sebagai mahasiswa yang tentu saja menjadi

peran ganda bagi informan yang bersangkutan.

3. Adapun faktor-faktor penghambat pola penyesuaian diri mahasiswa yang

telah menikah lebih dirasakan oleh informan perempuan, diantaranya pertama

faktor kehamilan, dimana telah dirasakan oleh semua informan perempuan

yang pada dasarnya sedikit mengganggu kuliah dari informan. Kedua, faktor

pasca melahirkan dimana satu orang informan perempuan telah merasakan ini

dan mengaku kesulitan dalam membagi waktu antara mengurus rumah

tangga, mengurus anak, mengurus suami dan mengurus perkuliahan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat

menyampaikan beberapa saran dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai mahasiswa yang memiliki peran ganda sebagai suami/istri dan

sebagai mahasiswa hendaklah lebih mampu membagi waktu antara kewajiban

sebagai suami/istri dan kewajiban sebagai mahasiswa agar antara kedua

kewajiban tersebut tidak ada yang terbengkalai, keluarga tetap harmonis

dengan terlaksananya kewajiban sebagai suami/istri dan kuliah berjalan

lancar hingga wisuda dengan terlaksananya seluruh kewajiban sebagai

mahasiswa.

2. Untuk pihak fakultas yang merupakan tempat belajar dan berproses

mahasiswa hendaklah lebih memperhatikan mahasiswa-mahasiswanya, baik

yang belum menikah maupun yang sudah menikah agar tetap melaksanakan
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kewajibannya sebagai mahasiswa secara total. Baik dari segi kehadiran,

pengerjaan tugas kuliah, nilai, hingga pengerjaan tugas akhir (skripsi).


