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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dalam penelitian 

ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Hipotesis mayor yang berbunyi “Ada hubungan antara attachment dan 

dyadic coping dengan kepuasan perkawinan pada pasangan infertile 

diterima. 

2. Hipotesis minor pertama yang berbunyi “Ada hubungan negatif antara 

attachment dengan kepuasan perkawinan pada pasangan infertile 

diterima.” 

3. Hipotesis minor pertama yang berbunyi “Ada hubungan positif antara 

dyadic coping dengan kepuasan perkawinan pada pasangan infertile 

diterima.” 

 

B.  Saran 

1. Pasangan Infertile 

Pasangan dengan infertilitas terutama bagi yang sedang menjalani 

program hamil diharapkan mampu untuk lebih saling memahami 

kepribadian masing-masing antar pasangannya dan meningkatkan 

kedekatan yang lebih secure agar kepuasan perkawinan  dapat lebih 

ditingkatkan. Beberapa hal yang dapat dilakukan agar dapat 

meningkatkan kelekatan yang lebih secure adalah mencoba untuk berpikir 
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positif dan percaya kepada pasangan, mau membuka diri kepada 

pasangan agar pasangan dapat merasa lebih dekat baik secara fisik 

ataupun emosional,  dan bersikap lebih responsif jika salah satu pasangan 

sedang menghadapi stresor tertentu atau terlihat membutuhkan bantuan.  

Selain itu, pasangan dengan infertilitas diharapkan dapat 

menemukan coping secara dyadic yang lebih positif dengan cara 

meningkatkan komunikasi antar pasangan dengan lebih sering 

mendiskusikan tentang permasalahan yang sedang dihadapi, memberikan 

dukungan yang positif dalam bentuk tindakan nyata satu dengan yang 

lain, berusaha untuk mencari solusi bersama dari adanya permasalahan 

yang sedang dihadapi, dan berusaha untuk tidak saling menyalahkan 

antar satu dengan lainnya.  

 

2. Peneliti Selanjutnya 

a. Memperkaya variabel penelitian mengingat banyaknya variabel yang 

dapat mempengaruhi kepuasan perkawinan  terutama pada pasangan 

infertile. Variabel lain yang dapat digunakan seperti penyesuain diadik, 

jenis koping terhadap stres, dukungan sosial, nilai anak, dan 

kepuasan seksual. 

b. Lebih memperdalam untuk menemukan fenomena psikologis lain yang 

terjadi pada pasangan yang belum memiliki anak, misalnya yang 

berkaitan dengan perselingkuhan dan tekanan dari lingkungan 

keluarga yang dihadapi, seperti permasalahan dengan mertua. 


