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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Berdasarkan uji hubungan dengan menggunakan korelasi, menunjukan 

bahwa pola attachment secure, pola attachment dismissing serta pola 

attachment pre-occupied memiliki hubungan terhadap ayah yang bersifat 

positif, maka hal ini berdampak baik pada anak laki-laki dewasa dalam 

pengambilan keputusan untuk menikah. Sedangkan pada pola attachment 

fearful tidak memiliki hubungan terhadap ayah yang bersifat negatif, 

sehingga memberikan dampak dari ketidakmampuan anak laki-laki dalam 

pengambilan keputusan menikah.  

2. Jika pola attachment terhadap ayah dihubungkan dengan sub-unit dari 

pengambilan keputusan menikah dengan menggunakan uji regresi, maka 

hasilnya menunjukan bahwa pola kelekatan secure cenderung mengambil 

keputusan menikah secara rational. Pola kelekatan dismissing menggunakan 

rational dan intuitive dalam mengambil keputusan untuk menikah. Pola 

kelekatan fearful menunjukan bentuk dari ketidakmampuan dalam 

mengambil keputusan menikah. Sedangkan pola kelekatan pre-occupied 

menggunakan intuitive dalam mengambil keputusan untuk menikah.  

3. Berdasarkan hasil deskripsi data penelitian menunjukan bahwa pola 

kelekatan secure terdapat 52 orang (40%) anak laki-laki dewasa termasuk 
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dalam kategori sedang dan sebanyak 47 orang (36,15%) anak laki-laki 

dewasa merasa lekat terhadap ayah. Pola kelekatan dismissing terdapat 41 

orang anak laki-laki dewasa dikategorikan tidak lekat dengan ayahnya. Pola 

kelekatan fearful terdapat 47 orang (36,15%) dikategorikan sedang dalam 

kelekatan antara anak laki-laki dengan ayah. Terakhir, pola kelekatan pre-

occupied terdapat 51 orang (39,23%) anak laki-laki dewasa dikategorikan 

sedang dalam kelekatan antara anak laki-laki dengan ayah.  

4. Dan sebanyak 93 orang (71,53%) berada di kategori baik dalam 

pengambilan keputusan menikah, hal ini mengindikasikan bahwa anak laki-

laki dewasa usia 25-29 tahun telah mampu memerankan perannya sebagai 

pria dewasa dan mengambil keputusan menikah secara mandiri tanpa 

adanya pengaruh dari orang lain. 

5. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa terdapat sumbangan efektif dari 

variabel pola attachment terhadap ayah dengan pengambilan keputusan 

menikah pada anak laki-laki dewasa awal sebesar 19%, dan masih terdapat 

81% faktor-faktor lain yang tidak diteliti.  

B. SARAN 

Dalam penelitian ini, ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti, antara 

lain yaitu :  

1. Subjek Penelitian  

Bagi subjek penelitian hendaknya selalu membina hubungan yang baik 

dengan orang tua terutama terhadap ayah. Jika ayah masih hidup, hendaknya 

senantiasa diberi perhatian walaupun figur lekat telah berganti dari orang tua 
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ke pasangan. Jika ayah telah tiada, hendaknya senantiasa selalu mendo’akan 

beliau, sebagai bentuk tanda bakti anak terhadap orangtuanya.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang tema yang 

sama, disarankan untuk menggali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan menikah seperti budaya atau adat istiadat, kelompok 

teman sebaya, pengalaman individu, dan agama.  

Jika peneliti selanjutnya tertarik dengan pola kelekatan untuk subjek 

dewasa, disarankan untuk melakukan perbandingan antara pola kelekatan 

dengan orang tua sejak kecil dengan pola kelekatan pada sahabat atau 

kelompok teman sebaya atau pasangan ataupun pada guru bedasarkan 

budaya dan agama yang berbeda-beda.  


