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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan kesimpulan mengenai hasil 

analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya beserta saran yang bernilai 

praktis yang terarah sesuai dengan hasil penelitian. 

 

5.1.     Kesimpulan 

- Sebagian besar responden mahasiswa yang telah melakukan relasi seksual 

pranikah di Universitas “X” Bandung ternyata sebagian besar yaitu 38% 

responden memiliki bentuk status intimasi intimate. Sebagian lainnya 24% 

responden memiliki bentuk status intimasi pseudointimate, 22% responden 

memiliki bentuk status initimasi stereotyped.  

- Terdapat beberapa trait kepribadian yang terkait dengan status intimasi 

pada diri mahasiswa kost yang melakukan relasi seksual pranikah, yaitu 

Extraversion, Agreeableness, dan Consciontiousness.   

 

5.2.     Saran 

5.2.1.  Saran Teoretis 

- Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti 

mengenai hubungan antara tipe status intimasi dengan trait kepribadian big 

five personality pada responden berpasangan.  
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- Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat 

memperbaiki kuesioner yang dibuat peneliti, dengan lebih 

menspesifikasikan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, sehingga dapat 

menggambarkan status intimasi yang ada dalam diri responden.   

- Peneliti menyarankan pada peneliti selanjutnya, untuk dapat memperdalam 

survey dan wawancara awal, dengan tujuan untuk merinci fakta yang 

dipaparkan di latar belakang masalah.   

 

5.2.2.  Saran Praktis 

- Hasil penelitian ini memberikan masukan kepada mahasiswa kos pria di 

Universitas “X” Bandung tentang gambaran status intimasi serta aspek-

aspeknya. Responden yang memiliki status intimasi intimate diharapkan 

mempertahankan komitmennya yang tinggi dan kedalaman relasinya yang 

mendalam dengan pasangan. Sedangkan responden yang memiliki 

komitmen rendah dan kedalam relasi yang rendah diharapkan untuk 

meningkatkan kedua aspek tersebut dengan melakukan komunikasi yang 

lebih terbuka, menghormati integritas pasangan, juga menghormati 

kebutuhan pasangan dan memberi gambaran mengenai keterkaitan antara 

status intimasi dengan perilaku seks pranikah dan dampaknya. 

- Disarankan kepada pengelola kos responden untuk lebih meningkatkan 

kontrol tempat kos sehingga mengurangi peluang bagi mahasiswa lain 

melakukan seks pranikah. 
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- Kepada figur signifikan responden untuk memberikan pengertian 

mengenai dampak buruk perilaku seks pranikah. 


