
BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara 

kematangan emosi dengan penyesuaian hidup berumah tangga pasangan suami istri di Desa 

Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak yaitu sebesar 83,6%. Adapun 

sisanya yaitu 17,4% dijelaskan oleh prediktor lain. Dengan demikian, semakin tinggi 

kematangan emosi, maka semakin tinggi penyesuaian hidup berumah tangga pasangan 

suami istri di Desa Banyumeneng, sebaliknya semakin rendah kematangan emosi, maka 

semakin rendah penyesuaian hidup berumah tangga pasangan suami istri di desa 

Banyumeneng, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. 

B. Saran 

Setelah penulis mengambil beberapa kesimpulan, maka tidaklah mendahului 

kenyataan apabila penulis ingin memberikan saran kepada yang terkait dalam pembahasan 

skripsi ini: 

1. Kepada lembaga-lembaga atau instalasi-instalasi khususnya perangkat desa banyumeneng 

hendaknya lebih giat lagi dalam menjalankan tugasnya, selain itu pelaksanaan bimbingan 

dan konseling keluarga harus dilaksanakan agar para calon pengantin dan pasangan suami 

istri mengerti akan pentingnya tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling keluarga 

dalam kehidupan rumah tangga agar terciptanya keluarga yang harmonis (Sakinah, 

Mawaddah dan Warahmah. 

 

 



2. Bagi semua pasangan suami istri 

Penulis berharap para pasangan suami istri di desa banyumeneng    mampu membina 

keluarga yang harmonis dan memikirkan dulu kalo mau menikah dengan melihat usia dan 

kematangan emosi dalam menuju hidup berumah tangga agar kalau membina keluarga 

menjadi serasi dan harmonis nantinya. 

3. Saran untuk mahasiswa 

Penulis berharap mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam Jurusan Bimbingan 

dan Penyuluh Islam mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan dapat 

mengembangkan skill dan kemampuan keilmuan yang dimilikinya terutama dalam bidang 

Bimbingan danKonseling Keluarga, karena hal tersebut sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat luas baik anak, remaja dan dewasa. 

4. Saran untuk peneliti selanjutnya 

Penulis berharap bagi peneliti selanjutnya mampu melakukan penelitian yang lebih baik 

dari sekarang dan dapat menemukan data-data dan faktor yang mempengaruhi tingkat 

penyesuaian hidup berumah tangga yang lebih rinci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, 

dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan tugas penelitian ini 

meskipun dengan rasa lelah, letih, jenuh yang amat besar, dan semangat yang pasang surut. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan meskipun sudah 

peneliti usahakan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, peneliti dengan rendah hati 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi 

ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan 

khususnya bagi peneliti sendiri di masa yang akan datang Amin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


