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PENUTUP 

6.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut:  

a. Ada hubungan positif dan signifikan antara psychological well-being  

dengan marital adjustment pada remaja usia 24 tahun ke bawah (ρ = 

0,253; p < 0,05). 

b. Ada hubungan positif dan signifikan antara empat dimensi psychological 

well-being yaitu self-acceptance, enviromental mastery, positive relations 

dan purpose in life dengan  marital adjustment pada remaja. Ada dua 

dimensi  psychological well-being yang tidak memiliki korelasi signifikan 

dengan marital adjustment pada remaja yaitu personal growth dan 

autonomy. 

6.2 Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya adalah sebagai 

berikut : 

a. Sampel penelitian yang tidak random 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik snowball sampling untuk 

proses pengambilan data. Teknik snowball sampling merupakan teknik 

sampling yang tidak random  sehingga hasil dari penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasikan. 

b. Keterbatasan dalam pendampingan pengisian angket  
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Pengisian angket yang tidak didampingi oleh peneliti secara langsung. Hal ini 

dapat membuat subjek mengerjakan tidak sesuai dengan maksud dari 

pernyataan, karena subjek tidak dapat bertanya kepada peneliti jika 

mengalami kebingungan. Pengumpulan data dilaksanakan dengan 

menyebarkan angket secara online dan offline. Peneliti berusaha untuk 

mendampingi subjek dalam pengisian angket. Pada pengisian angket online 

peneliti tidak bisa mendampingi subjek. Untuk pengisian angket offline tidak 

semua subjek dapat didampingi. Hal tersebut dikarenakan peneliti menitipkan 

angket kepada subjek awal untuk diisi oleh subjek yang direkomendasikan. 

c. Usia subjek yang terlalu dekat dengan usia dewasa 

Pada penelitian ini usia subjek ada pada rentang usia 14-24 tahun. Usia 22-24 

tahun adalah usia yang sangat dekat akan memasuki usia dewasa muda. Dari 

beberapa literatur seperti menurut teori Erikson (dalam Santrock, 2014) 

menyebutkan bahwa usia remaja adalah 10 tahun sampai 20 tahun. Dalam 

Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 (dalam Utami, 2015), juga 

disebutkan bahwa seorang laki-laki boleh menikah ketika usianya minimal  

19 tahun, sedangkan perempuan minimal 16 tahun. Namun sebelum usia 21 

tahun calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan masih harus 

memperoleh izin dari orangtua.   

6.3 Saran Penelitian 

6.3.1 Bagi Pasangan yang Menikah 

 Dengan adanya hubungan psychological well-being dan marital 

adjustment, peneliti menyarankan kepada remaja untuk meningkatkan 
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psychological well-being. Psychological well-being yang baik dapat 

meningkatkan kemampuan marital adjustment remaja. Psychological well-being  

dapat ditingkatkan dengan cara melatih diri sendiri, misalnya mencoba untuk 

menjalin relasi dengan orang-orang sekitar, lebih aktif melakukan sesuatu seperti 

olahraga, tidak takut untuk belajar hal baru dan lain-lain (Musa, 2016).  

Berusaha untuk menerima diri sendiri, baik kekurangan maupun kelebihan 

serta setiap hal baik dan buruk yang terjadi dalam hidup. Menciptakan kondisi 

lingkungan yang sesuai dengan dirinya untuk meningkatkan dimensi enviromental 

mastery. Membangun hubungan yang positif dengan orang lain, hubungan yang 

hangat akrab dan saling percaya. Menentukan rencana-rencana untuk masa depan 

pernikahan yang harmonis, serta merealisasikannya untuk meningkatkan dimensi 

pusrpose in life. Mengembangkan diri dan selalu belajar hal baru untuk 

meningkatkan dimensi personal growth serta mandiri untuk meningkatkan 

autonomy. 

6.3.2 Bagi Konselor  

 Dengan adanya hubungan psychological well-being dan marital 

adjustment, peneliti menyarankan kepada konselor agar dapat memahami strategi-

strategi untuk meningkatkan psychological well-being. Konselor dapat 

membimbing dan mengarahkan remaja yang menikah untuk meningkatkan 

psychological well-being agar dapat melakukan marital adjustment dengan baik. 

Misalnya dengan membantu remaja dapat menerima dirinya, membimbing remaja 

untuk bisa menjalin hubungan yang positif dengan pasangan dan lain-lain.  
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6.3.3 Bagi Orangtua 

 Dengan adanya hubungan psychological well-being dan marital 

adjustment, peneliti menyarankan kepada orangtua remaja dan pasangannya untuk 

dapat membantu meningkatkan psychological well-being. Orangtua diharapkan 

untuk dapat membantu remaja untuk menerima diri, orang lain serta setiap hal 

baik dan buruk yang terjadi dalam hidup remaja tersebut. membantu membuat 

perencanaan terkait tugas-tugas atau tanggung jawab dalam rumah tangga serta 

bertukar pengalaman. 

6.3.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

 Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti variabel yang 

sama, diharapkan dapat mempertimbangkan hal-hal berikut : 

a. Berdasarkan keterbatasan penelitian ini terkait teknik pengambilan sampel, 

peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat memakai teknik 

random sampling. Hal tersebut dilakukan supaya hasil dari penelitian dapat 

digeneralisasikan. 

b. Terkait dengan subjek penelitian, diharapkan peneliti selanjutnya memakai 

subjek beserta pasangannya. Hal tersebut dilakukan agar sampel seimbang 

sehingga dapat dilihat perbandingan tingkat psychological well-being dan 

marital adjustment  pada suami dan istri. Karena pada penelitian ini peneliti 

mendapatkan jumlah sampel yang tidak seimbang antara laki-laki dan 

perempuan.  

c. Berdasarkan keterbatasan penelitian terkait rentang usia subjek, disarankan 

agar penelitian selanjutnya menggunakan rentang usia menurut Undang-
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Undang Perkawinan. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 

(dalam Utami, 2015), disebutkan bahwa seorang laki-laki boleh menikah 

ketika usianya minimal  19 tahun, sedangkan perempuan minimal 16 tahun. 

Namun sebelum usia 21 tahun calon pengantin baik laki-laki maupun 

perempuan masih harus memperoleh izin dari orangtua.   

6.4 Rekomendasi Pengembangan Psychopreneurship 

 Marital adjustment merupakan suatu hal yang cukup penting dalam 

pernikahan khususnya untuk periode-periode awal pernikahan. Mulai menerima 

hal-hal baru, lingkungan baru, tanggung jawab baru, tugas-tugas baru dan orang-

orang baru seperti saudara pasangan serta mertua. Untuk dapat meningkatkan 

kemampuan marital adjustment individu dapat berupaya untuk meningkatkan 

psychological well-being. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

positif antara psychological well-being dan marital adjustment pada remaja (ρ = 

0,253 ; p < 0,05). Hal tersebut menunjukkan semakin baik psychological well-

being yang dimiliki remaja tersebut maka semakin baik pula marital adjustment 

yang dia miliki. Berdasarkan hasil tersebut peneliti melihat adanya peluang untuk 

membuat suatu program berupa camp untuk para pasangan yang baru menikah 

dan khususnya untuk pasangan-pasangan yang masih dalam rentang usia remaja 

agar dapat meningkatkan psychological well-being mereka. 

6.4.1 Target Pasar 

 Target pasar dalam pengembangan ide psychopreneur pada penelitian ini 

adalah pasangan suami istri yang salah satu atau dua-duanya berusia 24 tahun ke 
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bawah. Target pasar yang akan dijangkau adalah pasangan dari status ekonomi 

menengah. 

6.4.2 Produk/Jasa 

 Peneliti berencana untuk mengembangkan ide dalam bentuk camp 

pelatihan untuk membantu pasangan-pasangan meningkatkan psychological well-

being agar dapat memiliki kemampuan marital adjustment yang baik. Program 

pelatihan ini bernama “Camp in Love”. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari 

dengan tiga sesi. 

1. Learning (sesi 1) 

Pada sesi ini peserta camp akan mendapatkan pengetahuan tentang 

psychological well-being  dan marital adjustment. Materi akan disampaikan 

oleh seorang psikolog pernikahan, peserta juga diberikan gambaran tentang 

psychological well-being dan marital adjustment. Membahas tentang teori 

positive psychology, cara merubah perilaku, dimensi-dimensi psychological 

well-being, optimisme, dan lain-lain. Setelah seluruh materi disampaikan, 

kemudian peserta melakukan pengukuran tingkat psychological well-being. 

2. Doing (sesi 2) 

Pada sesi kedua peserta akan diminta untuk melakukan sharing, diskusi, 

debat kemudian peserta akan melakukan kegiatan untuk meningkatkan 

psychological well-being dan marital adjustment diterapkan selama 24jam.  

Pada sesi ini terdapat beberapa kegiatan seperti dinner untuk 

meningkatkan hubungan positif dengan pasangan, melakukan senam pagi 

bersama pasangan, membuat sarapan bersama pasangan, membuat “sesuatu” 
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untuk diberikan kepada pasangan (Musa, 2016). Kegiatan tersebut juga dapat 

melatih marital adjustment komponen dyadic cohesion. 

Peserta juga akan diminta untuk berdiskusi tentang kesepakatan terkait 

hal-hal penting dalam pernikahan. kegiatan tersebut selain untuk meningkatkan 

dyadic cohesion  juga dapat melatih dyadic consensus. 

3. Reflection (sesi 3) 

Pada sesi terakhir setelah peserta melakukan sesi kedua, peserta akan 

mulai berdiskusi dengan pasangannya terkait kegiatan-kegiatan pada sesi 2. 

Peserta juga akan didampingi oleh konselor atau psikolog keluarga. Peserta 

juga dapat berkonsultasi langsung tentang permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi selama menjalin rumah tangga. 

6.4.3 Analisis Kompetitor 

 Di Indonesia sendiri khususnya di Surabaya masih sangat jarang ada 

program camp  untuk pasangan suami dan istri,  hanya ada seminar atau 

workshop. Camp in Love sendiri adalah camp pengembangan psychological well-

being yang berfokus pada pernikahan. Di New Zealand ada sebuah camp well-

being namun camp ini hanya berfokus pada well-being individu. Pada camp ini 

tidak membahas tentang pernikahan, namun camp ini di dukung oleh lembaga-

lembaga yang cukup terpercaya misalnya NZAPP (New Zealand Association of 

Positive Psychology) dan AUT University. 

 Program yang peneliti buat memiliki kelebihan yaitu programnya lebih 

spesifik untuk pasangan menikah saja. Program ini berada di Indonesia sedangkan 
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kompetitor lain ada di luar negeri. Harga lebih bisa dijangkau karena target pasar 

yang dimiliki adalah menengah.  

6.4.4 Strategi Pemasaran dan/atau Strategi Networking 

 Camp in Love akan menjalin kerjasama dengan konselor dan psikolog 

pernikahan, terkait pemasaran serta materi camp. Camp in Love juga akan 

bekerjasama dengan wedding organizer ataupun event organizer, dengan membeli 

paket wedding konsumen secara tidak langsung juga mendaftarkan diri untuk 

program Camp in Love. Selain dengan wedding organizer dan event organizer, 

Camp in Love juga akan bekerjasama dengan KUA untuk pengadaan kegiatan 

camp bagi pasangan-pasangan remaja yang menikah. 

Peneliti juga menggunakan penawaran via online dalam website dan media 

sosial tersebut Camp in Love akan membagikan info, hasil penelitian, artikel dan 

tips-tips seputar pernikahan maupun psychological well-being yang bermanfaat 

bagi target pasar. Hal tersebut dilakukan agar konsumen tertarik untuk mengikuti 

camp untuk dapat mewujudkan pernikahan yang harmonis. 

 


