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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak mampu 

hidup sendiri, saling membutuhkan dan saling bergantung kepada manusia lain, 

dengan demikian manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. 

Diantara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan seksual dan sosial, dan untuk 

memenuhi kedua kebutuhan itu maka manusia biasanya akan melakukan 

pernikahan.  

Pernikahan merupakan hubungan yang sifatnya jangka panjang, dan 

diketahui secara sosial yang di dalamnya mencakup pengaturan ekonomi, sosial 

dan reproduksi dengan pasangan. Ini sesuai dengan pengertian pernikahan yang 

dikemukakan oleh Duvall & Miller (1985: 26) bahwa pernikahan adalah 

hubungan antara pria dan wanita yang melibatkan hubungan seksual, kekuasaan 

dalam mengasuh anak, dan membentuk tugas masing-masing sebagai suami istri.  

Sementara itu, Ozirney (dalam Nurhajati dan Wardyaningrum,  2012: 236) 

menyebutkan bahwa pernikahan merupakan wujud menyatunya dua individu 

kedalam satu tujuan yang sama, yakni kebahagiaan yang langgeng bersama 

pasangan hidup. Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan BAB I Pasal 1 (di dalamnya digunakan istilah perkawinan), 

dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
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Menikah merupakan suatu peristiwa penting bagi setiap individu, maka 

sebelum pernikahan dilangsungkan ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, 

karenanya menikah tidak bisa lepas dari kemampuan dan keberanian individu 

dalam mengambil keputusan. Menurut Suharnan, (2005: 194) pengambilan 

keputusan adalah proses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan 

diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pengambilan keputusan terjadi didalam 

situasi yang mengharuskan seseorang membuat prediksi ke depan, memilih salah 

satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi atau perkiraan mengenai 

frekuensi kejadian berdasarkan bukti-bukti yang terbatas. 

Pada umumnya seseorang akan mengambil keputusan untuk menikah 

setelah menyelesaikan pendidikannya dan telah memasuki dunia kerja bahkan 

telah mapan secara ekonomi, sehingga setelah menikah dia mampu membangun 

rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Ini sesuai dengan hasil wawancara 

yang peneliti lakukan pada tanggal 20 April 2017 terhadap mahasiswa fakultas 

Psikologi UIN SUSKA RIAU: 

“Saya pribadi berencana melangsungkan pernikahan setelah 

selesai kuliah. Supaya saya bisa fokus kuliah dulu, nanti setelah 

tiba masanya baru fokus pula pada rumah tangga. Lagian saya 

belum berani nikah kalau belum punya penghasilan, karena sia-sia 

rasanya kuliah kalau tak bekerja” (LF) 

 

”Sebenarnya jodoh kan Allah yang ngatur, cuma pengennya 

selesai dulu kuliahnya baru nikah, biar orang tua tak terbebani, 

dan nanti bisa fokus ke rumah tangga aja lagi” (SA) 

 

”Selesaikan satu-satu dulu, karena mikirin kuliah aja sudah berat, 

belum lagi nanti mikirin rumah tangga, bisa-bisa nanti kuliah dan 

rumah tangganya berantakan, kuliah tak jadi, rumah tanggapun 

bermasalah” (EY) 
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Berdasarkan pernyataan LF, SA, dan EY dapat diketahui bahwa mereka 

lebih memilih menikah setelah lulus kuliah, mereka ingin bekerja dan punya uang 

dulu sebelum menikah, supaya mereka dapat membina rumah tangga dengan baik. 

Seperti yang diungkapkan LF bahwa dia ingin fokus kuliah dulu, setelah 

kuliahnya selesai baru bekerja dan fokus pada rumah tangga. Begitu pula dengan 

SA yang menginginkan menyelesaikan kuliahnya sebelum menikah, supaya orang 

tuanya tidak terbebani, dan setelah selesai kuliah bisa fokus membangun rumah 

tangga. Selanjutnya EY pun mengungkapkan bahwa dia ingin menyelesaikan 

tanggung jawabnya satu-persatu, setelah kuliahnya selesai baru menikah, karena 

untuk memikirkan kuliah saja sudah berat, apalagi ditambah dengan memikirkan 

rumah tangga, takut nanti kuliah dan rumah tangganya berantakan. Namun fakta 

di lapangan menunjukkan ada sekelompok mahasiswa yang menikah disaat masih 

kuliah, seperti yang dirilis dalam  www.kompasiana.com bahwa banyak 

mahasiswa (baik laki-laki maupun perempuan) yang melangsungkan pernikahan 

ketika masih berstatus sebagai mahasiswa.  

Dalam penelitian Mukarromah dan Nuqul (2012: 136) ditemukan bahwa 

secara umum mahasiswa menikah saat masih kuliah dikarenakan mahasiswa 

tersebut memiliki anggapan bahwa pernikahan adalah suatu keniscayaan dan 

jodoh yang datang dari Tuhan. Selain itu diantara beberapa mahasiswa 

menjelaskan bahwa menikah adalah cara untuk menjaga nama baik diri dan 

keluarga sebagai bentuk kepatuhan anak perempuan pada orang tuanya. Dalam 

penelitian tersebut juga ditemukan bahwa mahasiswa banyak merasakan dampak 

positif dari keputusannya untuk menikah saat masih kuliah, seperti dorongan 

http://www.kompasiana.com/
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moril atau motivasi yang diberikan suami kepada istri untuk lebih giat dalam 

mencari ilmu dan menyelesaikan studinya. Disisi lain dengan adanya pasangan 

membuat mahasiswa tersebut merasa aman dan tenteram, karena dengan menikah 

tidak ada lagi gangguan dari luar baik dari lawan jenis maupun dari orang yang 

bermaksud mencelakai dirinya. Menikah juga menjadi suatu motivasi dalam diri 

mahasiswa tersebut untuk lebih dewasa dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik 

lagi.  

Sementara dalam penelitian yang dilakukan Sari dan Nurwidawati (2013: 

5) ditemukan bahwa mahasiswa yang memutuskan untuk menikah saat kuliah 

lebih memiliki rasa pengertian dan tanggungjawab yang besar terhadap keluarga, 

karena sebagai kepala keluarga mahasiswa tersebut harus bertanggungjawab atas 

anak dan istrinya, baik dalam hal menafkahi maupun dalam hal melindungi 

keluarganya. Selanjutnya mahasiswa merasakan bahwa kebutuhan untuk dicintai 

dan disayangi sudah terpenuhi, karena mahasiswa tersebut merasa lebih nyaman 

setelah menikah dibandingkan saat pacaran, karena rasa sayang saat berpacaran 

berbeda dengan rasa sayang saat menikah.  

Selain dampak positif, dampak negatif juga dijumpai dalam pernikahan 

yang dilakukan oleh mahasiswa. Blood (1969: 138) menjelaskan bahwa 

pernikahan dikalangan mahasiswa memiliki permasalahan yang berbeda dari 

permasalahan-permasalahan pada pernikahan yang umum. Hal-hal yang dapat 

menyulitkan pernikahan dimasa kuliah antara lain : pertama masalah pembagian 

peran, karena mahasiswa yang telah menikah akan menghadapi tugas-tugas 

kerumahtanggaan sesuai dengan perannya sebagai suami atau istri, namun 
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mahasiswa juga harus menjalankan perannya sebagai seorang mahasiswa, yaitu 

menghadiri perkuliahan, mengerjakan tugas-tugas kuliah, praktikum, mengikuti 

ujian, bahkan mengikuti organisasi kemahasiswaan. Untuk menjalankan itu semua 

maka perlu dilakukan pembagian waktu untuk memenuhi tugas-tugas kuliah dan 

kerumahtanggaan secara bersamaan. Kedua, masalah keuangan yang digunakan 

untuk mendanai kebutuhan kehidupan, yang dulunya digunakan hanya untuk 

kepentingan pribadi sekarang harus dialokasikan untuk kepentingan bersama. 

Ketiga, masalah pengembangan diri, karena setelah menikah mahasiswa akan 

banyak menghabiskan waktu untuk kuliah dan membina rumah tangganya, 

sehingga waktu untuk mengembangkan diri akan berkurang, bahkan minat 

pengembangan dirinya akan menurun, dikarenakan mahasiswa tersebut lebih 

fokus pada kelanjutan studinya dan kelangsungan rumah tangganya. Keempat 

masalah kelangsungan pendidikan dan perkuliahannya, karena dengan kesibukan 

mengurus rumah tangga waktu untuk mengurus perkuliahannya akan berkurang, 

ditambah lagi kesibukan untuk pekerjaannya bagi yang sudah bekerja, sehingga 

dikhawatirkan perkuliahannya tidak bisa diselesaikan. Dengan demikian 

mahasiswa yang memutuskan untuk menikah saat kuliah harus siap dengan semua 

risiko yang akan diterima. 

Mahasiswa yang sudah menikah bukan lagi orang yang bebas seperti saat 

mereka hidup sendiri, karena mahasiswa yang sudah menikah memiliki tanggung 

jawab dan peran baru. Hal ini sejalan dengan yang ditemukan Sari dan 

Nurwidawati (2013 : 2) dalam penelitiannya bahwa setelah menikah wanita harus 

lebih banyak di rumah daripada di luar rumah, begitu juga seorang pria yang harus 
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menghabiskan waktunya mencari nafkah untuk keluarganya. Mahasiswa yang 

memutuskan untuk menikah juga harus mampu menyesuaikan diri dalam 

lingkungan sosialnya, baik di lingkungan mahasiswa yang belum menikah 

maupun di lingkungan masyarakat yang sudah menikah. Sementara menurut 

Hurlock (2009: 289) remaja yang menikah pada usia belasan tahun atau awal usia 

dua puluhan cenderung lebih buruk dalam menyesuaikan diri. Dengan pendapat 

Hurlock tersebut dapat diketahui bahwa, memutuskan untuk menikah saat kuliah 

akan menambah masalah bagi mahasiswa, karena mahasiswa akan merasa 

kesulitan untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya. 

Dalam penelitian Sari dan Nurwidawati (2013: 6) juga ditemukan bahwa 

mahasiswa yang memutuskan untuk menikah saat kuliah mengalami beberapa 

permasalahan, seperti pihak istri yang sering tidak masuk kuliah karena sedang 

hamil, sehingga membuat motivasinya untuk kuliah menurun, dan pihak suami 

yang mengambil cuti kuliah, yang akhirnya di DO (Dropt Out) oleh pihak 

kampusnya karena dia harus bekerja untuk menafkahi keluarganya. Bahkan pihak 

suami belum mampu membiayai uang kuliah (SPP) istri, sehingga pihak istri 

harus meminta uang kepada orang tuanya untuk pembayaran uang kuliah. Padahal 

dalam sebuah pernikahan harus dipenuhi dengan tanggungjawab, baik tanggung 

jawab kepada kelangsungan perkuliahannya maupun tanggungjawab kepada 

keluarganya, karena seorang suami sudah seharusnya bertanggung jawab 

memenuhi semua kebutuhan keluarganya. 

Berdasarkan beberapa temuan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pernikahan di kalangan mahasiswa sangat rentan ditimpa masalah, baik masalah 
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ekonomi, sosial dan masalah pembagian waktu dan peran. Hal ini dikarenakan 

mahasiswa belum memiliki kematangan emosi, apalagi jika ditinjau dari sudut 

pandang psikologi perkembangan, bahwa kesiapan pernikahan merupakan salah 

satu tugas perkembangan dewasa awal, seperti yang dikatakan Erikson (dalam 

Santrock, 1995 : 137) bahwa membangun hubungan yang intim merupakan tugas 

penting dalam perkembangan usia dewasa awal. Bukan tugas perkembangan 

remaja akhir (12-22 tahun) yang merupakan usia seseorang memasuki jenjang 

pendidikan perguruan tinggi atau universitas sebagai mahasiswa (Santrock, 1995: 

138).  

Dalam sebuah pernikahan, akan dijumpai berbagai permasalahan yang 

menuntut kedewasaan dalam penanganannya, sehingga dalam sebuah pernikahan 

diperlukan kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti (2002: 57) dijelaskan bahwa menikah 

saat masih memiliki tugas untuk menyelesaikan pendidikan dianggap belum layak 

dilakukan, hal ini dapat dilihat dari masalah-masalah yang timbul dan yang harus 

dihadapi oleh mahasiswa. Oleh sebab itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah 

tersebut dibutuhkan mahasiswa yang memiliki kematangan emosional, karena 

menurut Hurlock (2009 : 213) orang yang memiliki kematangan emosional tidak 

akan seperti anak-anak yang bertindak sebelum berfikir, karena sebelum bertindak 

dia akan menilai situasi secara kritis. 

Pada beberapa kasus perceraian, alasannya tentu saja bukan hanya masalah 

menikah diusia muda, bisa juga dikarenakan masalah ekonomi, masalah keluarga 

kedua pasangan dan masalah-masalah lainnya. Tetapi terjadinya masalah tersebut 
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tentu saja sebagai dampak dari pernikahan yang dilakukan tanpa pencapaian 

kematangan emosi dari suami/istri, karena kematangan emosi dapat menyatukan 

manusia, mengatur jalannya sebuah hubungan dan memotivasi orang dalam 

mencapai suatu sasaran. Sebaliknya jika seseorang belum mencapai kematangan 

emosi, seseorang akan mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan atau 

dalam merencanakan masa depannya, karena menurut Suharnan (2005: 273) 

biasanya ketepatan memprediksi suatu kejadian didalam ketidakpastian akan 

dipengaruhi oleh kondisi emosi yang tengah dialami seseorang. Oleh sebab itu 

mahasiswa yang menikah ketika masih kuliah harus mempertimbangkan keadaan 

emosinya dalam memutuskan untuk melangsungkan pernikahan ketika masih 

kuliah.  

Mukarromah dan Nuqul (2012: 143) dalam penelitiannya menemukan 

bahwa dinamika seorang mahasiswa dalam mengambil keputusan untuk menikah 

dipengaruhi oleh emosinya terhadap suatu pernikahan.  Sementara menurut hasil 

penelitian Peilouw dan Nursalim (2013: 3) menemukan bahwa kematangan emosi 

berhubungan secara signifikan dan positif dengan pengambilan keputusan. Dari 

hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa kematangan emosi tidak bisa 

dilepaskan dari pengambilan keputusan untuk melangsungkan pernikahan saat 

masih kuliah. 

Menurut Walgito (2004: 44) kematangan emosi adalah kemampuan untuk 

berfikir secara positif dan objektif sehingga dapat menerima diri sendiri dan orang 

lain apa adanya. Sementara itu, Hurlock (2009: 213) berpendapat bahwa 

kematangan emosi adalah menilai situasi secara kritis terlebih dahulu sebelum 
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bereaksi secara emosional dan tidak lagi bereaksi tanpa berfikir sebelumnya 

seperti anak-anak atau orang yang belum matang. 

Kematangan emosi sangat diperlukan dalam pernikahan, baik suami 

maupun istri. Menurut Adhim (2002: 5) kematangan emosi merupakan salah satu 

aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan diusia muda. 

Individu yang memiliki kematangan emosi ketika memasuki pernikahan 

cenderung lebih mampu mengelola perbedaan yang ada diantara mereka. Individu 

yang memiliki kematangan emosi juga lebih siap menghadapi perbedaan yang ada 

dalam rumah tangga, dan kematangan emosi juga amat diperlukan dalam 

menumbuhkan kemesraan dalam rumah tangga maupun dalam mendidik anak 

kelak. Dengan demikian dapat diketahui bahwa mahasiswa yang memiliki 

kematangan emosi akan lebih mudah memutuskan untuk menikah saat kuliah, 

karena mahasiswa tersebut sudah siap dengan semua konsekwensi yang akan 

diterimanya. Sebaliknya mahasiswa yang belum memiliki kematangan emosi akan 

mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan untuk menikah saat kuliah, 

karena mahasiswa tersebut belum siap untuk menghadapi permasalahan yang 

akan timbul dalam kehidupan rumah tangga maupun perkuliahannya, karena 

mahasiswa yang tidak memiliki kematangan emosi belum mampu berfikir secara 

matang untuk menyelesaikan suatu permasalahan. 

Berdasarkan paparan fenomena dan permasalahan di atas, maka peneliti 

tertarik untuk membuktikan apakah benar mahasiswa yang memutuskan untuk 

menikah pada saat kuliah telah mencapai kematangan emosi? Untuk mewujudkan 

hal itu, maka peneliti melakukan kegiatan penelitian yang dikemas dalam sebuah 
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judul “Hubungan Kematangan Emosi  Dengan Pengambilan Keputusan 

Menikah Pada Mahasiswa S1”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah : apakah ada hubungan antara kematangan 

emosi dengan pengambilan keputusan menikah pada mahasiswa S1? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari permasalah 

yang telah diuraikan, yaitu untuk mengkaji ada tidaknya hubungan antara 

kematangan emosi dengan pengambilan keputusan  menikah pada mahasiswa S1. 

 

D. Keaslian Penelitian 

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang variabel 

yang peneliti teliti, diantaranya adalah penelitian dengan judul Pengambilan 

Keputusan Mahasiswa Menikah Saat Kuliah Pada Mahasiswa UIN Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini dilakukan oleh Mukarromah, R dan Nuqul, 

F. L (2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa 

menikah saat kuliah dikarenakan mahasiswa memiliki anggapan bahwa 

pernikahan adalah suatu keniscayaan dan jodoh yang datang dari Tuhan. Selain itu 

diantara beberapa mahasiswa menjelaskan bahwa menikah adalah cara untuk 

menjaga nama baik diri dan keluarga sebagai bentuk kepatuhan anak perempuan 
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pada orang tuanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti 

lakukan terletak pada metode dan variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, hanya menggunakan satu 

variabel yaitu pengambilan keputusan. Penelitian yang peneliti lakukan 

menggunakan metode kuantitatif korelasional dengan dua variabel yaitu 

kematangan emosi dan pengambilan keputusan menikah. Sementara 

persamaannya adalah sama-sama meneliti pengambilan keputusan, dan subjeknya 

sama-sama mahasiswa yang menikah saat kuliah. 

Penelitian berikutnya adalah Hubungan antara Kematangan Emosi dengan 

Pengambilan Keputusan Pada Remaja  di SMA N 2 Sukoharjo. Penelitian ini 

dilakukan oleh Puspasari, D (2016). Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara kematangan emosi dengan 

pengambilan keputusan pada remaja di SMA N 2 Sukoharjo. Perbedaan penelitian 

ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada subjek dan variabel 

penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa (usia remaja pertengahan) 

dan variabelnya adalah kematangan emosi dan pengambilan keputusan (secara 

umum). Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa (usia remaja akhir) dan 

variabelnya adalah kematangan emosi dan pengambilan keputusan menikah. 

Sementara persamaannya adalah sama-sama meneliti kematangan emosi dan 

pengambilan keputusan dan sama-sama menggunakan metode penelitian 

kuantitatif korelasioanal. 

Penelitian berikutnya adalah Komunikasi Keluarga dalam Pengambilan 

Keputusan Perkawinan di Usia Remaja. Penelitian ini dilakukan oleh Nurhajati, L 
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dan Wardyaningrum, D (2012). Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa 

keputusan menikah diusia remaja banyak ditentukan oleh peran orangtua. Selain 

itu, subjek yang mengalami permasalahan relasi dengan orang tua menjadikan 

subjek cenderung lebih dekat dengan orang-orang diluar keluarga seperti teman 

dan pacar, sehingga keputusannya untuk menikah dipengaruhi oleh teman dan 

pacarnya. Keputusan untuk menikah diusia remaja juga dilatarbelakangi oleh 

faktor terjadinya kehamilan diluar nikah dan faktor kondisi ekonomi, sehingga 

keputusan untuk menikahpun pada kondisi tersebut didominasi oleh keputusan 

orang tua. Beberapa kondisi ini menjadi elemen penentu bagi subjek untuk 

memutuskan melangsungkan pernikahan diusia remaja. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada metode dan variabel 

penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan 

variabel tunggal yaitu komunikasi keluarga dalam pengambilan keputusan 

perkawinan. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan metode 

kuantitatif korelasional, dengan menjadikan kematangan emosi sebagai variabel 

bebas dan pengambilan keputusan menikah sebagai variabel terikat. Sementara 

persamaannya adalah sama-sama meneliti pengambilan keputusan menikah. 

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, maka peneliti menganggap tema 

yang peneliti angkat dalam penelitian ini masih relevan untuk diteliti, karena 

walaupun penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki beberapa persamaan 

namun masih banyak perbedaan yang dijumpai, baik perbedaan prosedural 

maupun perbedaan konseptual, sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

masih baru. 
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E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua 

aspek : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiyah untuk 

pengembangan ilmu psikologi, khususnya ilmu psikologi perkembangan, terutama 

pada aspek peran kematangan emosi dalam pengambilan keputusan menikah. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapakan mampu memberikan masukan bagi 

mahasiswa yang ingin menikah sebelum menyelesaikan studi. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk peneliti 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


