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KI'SIMI'TJI,AN I)AN SARAN

A. Kesimprrlan

l)uri lrusil llcrrcliliarr dtrllatlulr pr-:ttrrlis stntprtll'utt scllagai beriktrt

l. Berdasarkan hasil penelitian clapatlali diketahui bahwa polaksanaan

perkarvinarr tli nrasa kuliah aktil'karsna kelrerrdak / kemauan dari nrahasiswi

sencliri dan orang tua93.33%r, sedangkan atasan para mahasisiwi rnenikah di

masa kuliah aktit' agar senrangat helajar ber-tantbah, 66,67 ot'o dan karena

perlbiayaan 26.66'l'o dari rnahasisw i

2. Adapun laktor-taktor yang ntenrpengaruhi belajar dan prestasi tlelajar, selain

thktor intenr juga fhktor ekserrr dari kcluarga yaitu sebanyak 100 0,6 sangat

berpengaruh. Pengaruh yang paling dontinan clalam mentberikan dorongan

tlari ang,ggta kclutrga adalah dari srtattti tlO"z'o clan dari orang lua 7oo/o. Begitu

juga dengan nilai lP yang ada dalant KI lS, 6o0/o ntahasiswi nilainya

mengalami kenaikan.

i. Adapurr dalnpak pcrkawinan di rttitsa kulialr aktil'terhadap plcstasi bolajar

nrahasiswi acla yang positil'clarr clantpak ncgatit L)ampak positilhya adalah

selrlrrgat belajar lrertlnrbalr, rrilai/llrcslasi nrenirtgkat dan pollttriayaan orang

tua agak ringan. Dan dartrpak rregatilhya adalah kesulitan dalarn waktu

bela.iar, terlalu banyak yang dipikirkan, dan pergaulan tidak bebas/terbatas dan

tidak bisa ntenyelesaikan kuliah tcpat pada waktunya.
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B. Saran - Saran

l. Diharapkan kepacla senrua nrahasisrvi varig telah nrenikah lebih bisa membagi

waktu agar tidak nrengalami kesulitan dalanr w&ktu belajar.

2. Juga sangat diharapkan agar ticlak putus asa dan pantang menyerah jika ada

persoalan yang mungkin terjadi.

3. Pupuklah rasa saling pengertian, nienjaga dan merawat cinta kasih agar rumah

tanBga yang m&waddah warahntah langgeng selatttattya.

C. Penutrru

Dengan nrengucapkan syukur kehadirat Allah SWT akhirnya penulis

dapat nrenyelesaikan penyusunan skripsi ini sesuai dengan waktu yang

ditentukan.

Penulisa menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada

semua pihak yang ikut berpartisipasi dalanr rangka penulisan skripsi ini. Mudah-

mudahan semua amal baik diterima di sisi Allah serta mendapatkan balasan yang

setimpal.

Penulis yakin, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan,

olch karena itu penr"rlis sangat nrengharapkan saran dan kritik yang, membangun

dari senrua pihak.

Darr akhirnya, penulis berdo'a senroga skripsi ini bernranfaat bagi semua,




