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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Wanita yang mengalami involuntary childlessness mengalami berbagai 

peristiwa atau pengalaman hidup yang terkait atau tidak terkait dengan keturunan. 

Seluruh peristiwa dan pengalaman hidup dapat memunculkan respon berupa afek 

positif, afek negatif, dan kepuasan. Wanita involuntary childlessness memiliki 

kesejahteraan subjektif ketika lebih sering merasakan afek positif dan memiliki 

kepuasan hidup. Afek positif menjadi afek yang dominan karena subjek melakukan 

Emotion Focused Coping (EFC) ketika mendapatkan peristiwa atau pengalaman 

yang tidak menyenangkan. EFC membantu subjek untuk menurunkan afek negatif 

dan meningkatkan afek positif. Kehidupan secara menyuluruh maupun kehidupan 

dalam domain- domain seperti kenyamanan, pekerjaan, diri, kesehatan, keuangan 

dan keluarga juga dapat memunculkan kepuasan dalam diri subjek sehingga tetap 

bersyukur di masa penantian keturunan. Proses dalam merasakan kesejahteraan 

subjektif juga dipengaruhi oleh kepribadian, optimisme, pencapaian tujuan, 

kesehatan, kepercayaan dan spiritualitas, pekerjaan, dukungan sosial, usia dan 

usia pernikahan subjek. Setiap faktor memberikan pengaruh pada masing- masing 

subjek dalam meningkatkan maupun menurunkan kesejahteraan subjektif. 

Beberapa faktor juga dapat memengaruhi faktor lainnya sehingga dapat 

meningkatkan atau menurunkan dampak dari faktor yang dipengaruhi.  
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6.2. Saran 

6.2.1. Bagi pasangan suami isteri 

Subjek diharapkan dapat senantiasa fokus pada perasaan dan pemikiran 

positif serta mencari kegiatan yang dapat memunculkan berbagai pengalaman 

positif dan menyenangkan bersama dengan pasangan, keluarga, atau teman 

terdekat agar dapat mempertahankan bahkan meningkatkan kesejahteraan 

subjektif yang dimiliki. Suami subjek juga diharapkan dapat senantiasa berperan 

sebagai partner yang memahami, memotivasi serta mendampingi subjek 

dikarenakan suami merupakan salah satu orang yang dapat memengaruhi 

kesejahteraan subjektif subjek. Subjek beserta pasangan diharapkan dapat 

bekerjasama dan saling memotivasi dalam menjalani usaha dan penantian 

keturunan sehingga kedua pihak dapat terhindar dari keterpurukan dan merasakan 

kesejahteraan subjektif.  

6.2.2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih dahulu memastikan dan 

memperoleh data- data penelitian yang dibutuhkan seperti bukti pemeriksaan 

medis dan keberadaan sumber triangulasi yang dikehendaki sehingga dapat 

memperoleh data penelitian yang lebih akurat dan lengkap mengenai hal- hal yang 

hendak diungkap dalam penelitian.  
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