
 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya mengenai Fenomena Menikah Di Kalangan Mahasiswa (Gambaran 

Persiapan Mahasiswa IAIN Kendari Yang Menikah), maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Fenomena menikah yang terjadi pada mahasiswa IAIN Kendari terdapat adanya 

pola menikah dan motivasi yang mendorong mahasiswa melakukan pernikahan 

saat masa studi. Pola menikah merupakan situasi yang mengarahkan mahasiswa 

menuju keinginan dan keputusan menikah yang terdapat 3 (tiga) pola diantaranya 

yaitu menjalin hubungan dekat, dijodohkan dan ta’aruf. Diantara ketiga pola 

tersebut menjalin hubungan dekat menjadi pola yang paling banyak dilakukan 

oleh mahasiswa yang menikah saat masa studi. Adapun motivasi menikah yang 

diperoleh sangat beragam yang dapat dikelompokkan dalam motivasi internal dan 

motivasi eksternal. Motivasi internal berupa adanya keinginan menikah muda 

dengan alasan untuk menghindari fitnah dan perbuatan maksiat, serta adanya 

pemahaman agama bahwa menikah adalah ibadah dan dapat membuka pintu 

rezeki. Sedangkan motivasi eksternal berupa adanya faktor ekonomi, pengaruh 

lingkungan sosial, pengaruh media sosial, bertemu dengan kriteria calon pasangan 

yang sesuai serta dukungan dan dorongan dari orang tua. Kemudian motivasi 

tersebut memberikan pengaruh terhadap kesiapan menikah pada mahasiswa yang 

diklasifikasikan menjadi 4 (empat) faktor, diantaranya yaitu faktor fisiologis, 

faktor ekonomi, faktor agama dan kepercayaan serta faktor psikologis. 
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2. Persiapan yang dilakukan mahasiswa IAIN Kendari yang menikah adalah 

pertama, persiapan pernikahan yakni segala persiapan yang dilakukan dalam 

rangkaian acara pernikahan. Kedua, persiapan individu yakni persiapan yang 

dilakukan baik usaha maupun tindakan secara individu untuk mempersiapkan diri 

sebelum menikah. Ketiga, persiapan bersama calon pasangan yakni persiapan 

yang dilakukan bersama oleh kedua individu sebagai calon pasangan mengenai 

kehidupan pernikahan yang akan dijalani. Adapun masing-masing persiapan 

tersebut terbagi dalam berbagai aspek. Pertama, persiapan pernikahan diantaranya 

yaitu persiapan acara pernikahan serta wejangan dan nasihat dari orang tua. 

Kedua, persiapan individu diantaranya yaitu persiapan mental, persiapan ilmu 

pernikahan (intelektual), persiapan fisik dan persiapan finansial. Ketiga, persiapan 

bersama calon pasangan diantaranya yaitu visi dan misi pernikahan, konsep peran 

dan komitmen. 

3. Persepsi kesiapan diri mahasiswa IAIN Kendari sebelum menikah memiliki 

perbedaan, terdapat 9 narasumber yang memiliki persepsi belum mencapai  

keadaan siap sepenuhnya sebelum menikah disebabkan upaya persiapan diri yang 

dilakukan belum maksimal dan matang, kemudian hanya terdapat 3 narasumber 

yang memiliki persepsi kesiapan diri yang sudah dalam keadaan siap dan mampu 

menjalankan tanggung jawab dalam sebuah pernikahan. Adapun perbedaan 

persepsi kesiapan diri tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan upaya persiapan 

menikah yang dilakukan oleh masing-masing individu, sehingga persepsi 

kesiapan diri dipengaruhi oleh upaya persiapan menikah yang dilakukan sebelum 

menikah. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, sesuai dengan harapan peneliti agar skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi mahasiswa, maka peneliti 

menyampaikan saran sebagai berikut:  

1. Bagi mahasiswa yang telah menikah sebaiknya dapat menjalankan peran ganda 

secara maksimal, baik sebagai mahasiswa maupun sebagai suami atau istri, 

sehingga tetap dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat kampus 

maupun masyarakat luas, agar menikah muda atau menikah sambil kuliah tidak 

dipandang negatif. 

2. Bagi individu yang hendak menikah, terkhusus bagi mahasiswa sebaiknya 

memahami peran ganda yang akan dijalani, agar keduanya dapat berjalan 

beriringan dengan baik dan sukses. Maka memahami makna situasi pernikahan dan 

persiapan yang perlu disiapkan sebelum memasuki jenjang pernikahan sangat 

diperlukan, agar dapat mengukur tingkat kesiapan yang ada pada diri masing-

masing, sebab kesiapan menikah sangat mempengaruhi kualitas dan ketahanan 

sebuah pernikahan. 

5.3 Rekomendasi 

1. Dengan diketahui bahwa belum adanya persiapan menikah yang dilakukan secara 

maksimal serta kematangan kesiapan diri pada mahasiswa yang telah menikah, 

maka sebaiknya pihak kampus maupun mahasiswa khususnya bagi mahasiswa 

Bimbingan dan Penyuluhan Islam dapat berperan dalam hal ini dengan dibuatnya 

Workshop Pra Nikah yang didalamnya memberikan pendidikan dalam pernikahan, 

pemahaman mengenai situasi yang ideal dalam pernikahan serta hal-hal yang dapat 

menambah wawasan mahasiswa mengenai pernikahan. Sehingga mahasiswa dapat 
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memberi respon positif terhadap fenomena menikah yang terjadi di kalangan 

mahasiswa, yang diharapkan tidak dijadikan sebagai ajang perlombaan, trend atau 

bahkan pelarian ketika menghadapi kesulitan dalam perkuliahan. 

2. KUA perlu menambah kualitas bimbingan pra nikah yang diberikan kepada calon 

pengantin, dengan menambah waktu dan porsi wawasan atau materi bimbingan pra 

nikah serta dapat melakukan evaluasi untuk mengecek kesiapan menikah bagi 

calon pengantin. Dan hal tersebut perlu diberlakukan wajib bagi setiap calon 

pengantin. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan fokus penelitian mengenai pengaruh 

menikah saat masa studi terhadap akademis mahasiswa atau pengaruh menikah di 

usia muda terhadap tingginya angka perceraian dengan dapat menggunakan 

metode penelitian kualitatif maupun metode penelitian kuantitatif agar dapat 

memberikan persentase data secara angka yang lebih akurat. 

  


