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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.01 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan melalui wawancara 

dan observasi pada ketiga subjek, maka pengambilan keputusan ketiga subjek 

mahasiswa yang mengkonsumsi pelancar haid adalah semua tahapan dilalui 

oleh semua subjek, yaitu melalui tahapan  intelligence (menemukan kesempatan 

untuk membuat keputusan), desain (menciptakan, mengembangkan, dan 

menganalisis kemungkinan tindakan) dan pilihan (memilih tindakan tertentu dari 

yang tersedia). 

Pada tahap interlligence, subjek DS memulai tahap pertama yaitu intelijen 

ketika subyek menyadari bahwa kemungkinan hamil akan semakin besar dan hal 

ini membuat subyek menjadi cemas. Ketika memutuskan untuk menyelesaikan 

masalahnya subyek menggunakan beberapa pertimbangan sekaligus dalam 

keputusan yang diambil. Pada subjek GR memulai tahap intelijen ketika subyek 

menyadari bahwa subyek sudah terlambat haid sekitar dua bulan, namun saat 

ditest menggunakan testpack menunjukan hasil yang negatif.  Pada subyek IB, 

tahap intelijen terjadi ketika secara tidak disadari subyek terlambat haid lebih dari 

tiga bulan, awalnya subyek melakukan tes kehamilan dengan testpack namun 

hasilnya negatif, sehingga akhirnya subyek ke dokter dan diketahui bahwa 

subyek hamil. 

Pada tahap design untuk subjek DS adalah ketika subyek mencari tahu 

cara untuk membuat haidnya menjadi lancar kembali. Subjek GR tahap kedua 

yaitu desain  terjadi ketika subyek mencari informasi dari teman-temannya dan 
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menemukan beberapa alternatif penyelesaian masalah. Pada subyek IB, tahap 

desain terjadi ketika subyek mengetahui ada banyak cara yang dilakukan untuk 

mengugurkan kandungan. 

Pada tahap pilihan terjadi pada subjek DS adalah ketika subyek 

menemukan beberapa alternatif cara untuk menyelesaikan masalahnya, dan 

subyek memilih untuk mengkonsumi jamu kunir asem setiap hari sampai subyek 

bisa haid kembali.  Subjek GR, tahap ketiga yaitu pilihan ketika subyek tetap 

memilih menggunakan cara yang biasanya dilakukan yaitu mengkonsumsi nanas 

dan jamu kunir asem yang dijual kemasan, karena subyek lebih yakin karena 

sudah terbiasa mengkonsumsi dan juga minim resiko. Subjek IB, tahap pilihan 

terjadi ketika subyek akhirnya melakukan banyak cara diantaranya mengkonsumi 

pil diet, obat hormonal, makan buah nanas, konsumsi kunir asem dan terakhir 

subyek membeli obat pelancar haid yang dijual diapotek. 

Pada tinjau ulang di subjek DS terjadi ketika subyek melakukan 

pertimbangan  dari pengalamannya dimana kunir asem tidak memiliki resiko 

karna lebih alami. Lalu keputusan yang dibuat oleh subyek adalah keputusan 

yang terprogram karena subyek rutin menggunakan cara tersebut untuk 

mengatasi masalah haid yang dialami, hanya saja untuk subyek menambah 

dosis konsumsi kunir asemnya. Subjek GR yaitu pada tahap tinjau ulang ketika 

subyek menggunakan pertimbangan pengalaman, subyek disarankan untuk 

datang ke tukang urut/dukun. Kemudian keputusan yang diambil oleh subyek 

adalah keputusan terprogam, karena subyek sudah rutin melakukan keputusan 

tersebut sebelumnya. Subjek IB, tahap tinjau ulang terjadi ketika subyek dapat 

mengugurkan kandungannya tanpa diketahui orang. Pada subyek IB mempunyai 

keputusan terprogram dan tidak terprogram, keputusan terprogram subyek 
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adalah rutin mengkonsumi obat hormonal dari dokter ketika terlambat haid, 

sedangkan keputusan tidak terprogram subyek adalah mengkonsumsi pil diet 

dan obat pelancar haid untuk mengugurkan kandungannya.  

Pada penelitian ini ketiga subyek selalu melewati tahapan pengambilan 

keputusan mulai dari intelligence, design dan choice. Ada yang setelah melewati 

tahapan tersebut kemudian masalah selesai ada pula subyek yang kembali 

mengulang tahap pengambilan keputusan untuk mencari lagi alternatif 

penyelesaian masalah yang dihadapi karena cara yang digunakan sebelumnya 

belum bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam pengambilan 

keputusan subyek menggunakan beberapa pertimbangan sekaligus dalam 

sebuah keputusan yang diambil. Pertimbangan yang digunakan subyek dalam 

penelitian ini adalah pertimbangan pengalaman, pertimbangan intuitif emosional 

dan rasional analitis. 

 

6.02 Saran 

a. Bagi subjek:  

1. Untuk subjek sebaiknya tidak melakukan hubungan seksual sebelum 

menikah.  

2. Untuk subjek sebaiknya tidak  menggunakan pil pelancar haid saat 

terlambat datang bulan. 

3. Untuk subjek tidak menggugurkan kandungan jika terbukti sudah terjadi 

kehamilan  

b. Bagi penelitian selanjutnya: 

Sebaiknya dapat mengembangkan penelitian ini menggunakan teori yang 

lainnya. 
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