
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dari analisis angket Rencana Hidup Mahasiswi

Setelah Menamatkan Pendidikan S1 adalah, secara keseluruhan mahasiswi di

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah memiliki rencana hidup

setelah mereka menamatkan pendidikan S1. Sebesar 73,4% subjek penelitian

memilih merencakan untuk bekerja setelah mereka menamatkan pendidikan S1,

hal ini dikarenakan masalah finansial  (29%) dan  karena keinginan untuk dapat

mengaktualisasikan dirinya (28,3%)

Rencana hidup mahasiswi untuk bekerja setelah menamatkan pendidikan S1

dipengaruhi oleh dukungan keluarga terutama orangtua (47,1%). Adapun langkah-

langkah yang dilakukan untuk dapat mewujudkan rencana hidup mereka adalah

dengan menamatkan pendidikan (50,5%), berusaha (30%), meningkatkan

kemampuan diri (13,8%) dan manajemen waktu (1%).

Adapun mengenai resiko yang dihadapi ketika mereka menjalankan rencana

hidup, 96,6% subjek telah mengetahui resiko yang akan dihadapi dan bagaimana

cara mengatasi resiko tersebut. Resiko yang akan mereka hadapi ialah rencana

mereka tidak berjalan sesuai dengan rencana (30%) dan masalah waktu (22,2%).

Sedangkan upaya untuk mengatasi resiko dalam merencanakan hidup adalah

dengan cara berusaha (42,4%), dengan cara meningkatknan kemampuan diri

(41,4%) dan dengan cara belajar (5,4 %).
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B. Saran

Perencanaan hidup adalah bagaimana individu mempersiapkan tujuan

hidupnya di masa depan, memperkirakan resiko yang akan dihadapi dan langkah-

langkah yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana tersebut. Oleh karena itu

maka dapat kepada beberapa pihak berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Mahasiswi

Dalam menentukan rencana hidup, mahasiswi haruslah

memikirkan dengan baik langkah-langkah untuk mewujudkan rencana

hidupnya dan kemungkinan resiko yang akan dihadapi. Jika merencanakan

untuk bekerja, maka mereka haruslah mempersiapkan dirinya dengan

mencari informasi mengenai lowongan pekerjaan yang diinginkan,

membangun link, dan mempersiapkan skill dan kemampuan diri yang

dibuthkan untuk pekerjaan yang diinginkan tersebut.

2. Bagi para Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Jika ada peneliti yang

ingin melakukan penelitian serupa dapat melakukan penelitian ini dengan

metode kualitatif agar dapat mengetahui dinamika psikologis mengapa

perempuan pada saat ini memilih untuk menunda pernikahan dan lebih

memilih untuk berkarir, ataupun bagaimana mereka menghadapi resiko

atas renncana hidupnya agar hasil penelitian yang didapatkan lebih

mendalam.


