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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jabarkan dalam  bab-bab 

terdahulu maka pada bab ini dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor melatarbelakangi mahasiswa menikah pada masa kuliah ialah 

selain faktor dari Internal yaitu dalam diri ataupun kemauan sendiri, juga 

terdapat faktor dari eksternal yaitu keluarga. Dukungan dan dorongan dari 

keluarga tersebut membuat mereka terdorong untuk melanjutkan kearah 

yang lebih serius yaitu menikah. 

2. Proses pembelajaran mahasiswa menikah pada masa kuliah bisa dilihat dari 

IPK sebelum menikah dan IPK sesudah menikah dari Mahasiswa/I yang 

menikah pada masa kuliah program studi PAI angkatan 2017, yaitu hasil 

belajarnya semua meningkat. Hasil belajar seseorang bisa dipengaruhi dari 

faktor internal maupun eksternal. Selain itu dapat dilihat dari tanggapan 

pasangan ketika masih berstatus sebagai mahasiswa yaitu dari awal mereka 

sudah komitmen bahwa untuk saling mensupport satu sama lain. Ketika 

suami masih kuliah maka istri harus ada di barisan terdepan mendukung 

suami sampai lulus kuliah. Begitupun sebaliknya, ketika istri masih kuliah 

maka suami harus ada di barisan terdepan mendukung istri sampai lulus 

kuliah. Jadi bisa dikatakan bahwa proses pembelajaran mahasiswa menikah 



78 

 

pada masa kuliah ialah berjalan dengan lancar dan harus adanya support dari 

pasangannya masing-masing. 

3. Permasalahan yang dihadapi mahasiswa menikah pada masa kuliah pada 

proses perkuliahan yaitu problem waktu Mahasiswa/I tersebut tidak bisa 

membagi waktu antara perkuliahan dan keluarga, dan juga kurang  mampu 

berhemat. Namun selain itu ada juga tidak menjadikan masalah Mahasiswa 

tersebut menjalaninya dengan nyaman tanpa hambatan apapun. 

B. Saran 

Berdasarkan pada simpulan di atas dapat diajukan saran-saran sebagai 

berikut:  

1. Memahami terlebih dahulu sifat dan emosi yang ada pada dirinya, karena ini 

sangat mempengaruhi kematangan emosional setelah menikah, sehingga 

ketika emosional individu yang sudah matang,  mereka akan lebih kritis di 

setiap mendapat problematika yang nantinya akan mengurangi ledakan-

ledakan amarah yang tidak diinginkan. 

2. Kepada para civitas akademika UIN Raden Fatah Palembang agar 

memberikan motivasi kepada seluruh mahasiswa UIN Raden Fatah 

Palembang untuk menyiapkan kedewasaan, baik mental, material, maupun 

spiritual, dalam mengarungi kehidupan, khususnya kehidupan 

berumahtangga. 

 


