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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena banyaknya mahasiswa yang belum siap 
untuk menikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kesiapan menikah 
mahasiswa ditinjau dari jenis kelamin, latar belakang budaya dan kondisi sosial ekonomi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif dengan model faktorial 
2 x 2 x 2. Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang (BK FIP UNP) tahun masuk 2014 
sampai 2018. Jumlah sampel sebanyak 90 orang mahasiswa dengan teknik proportional 
random sampling. Instrumen penelitian ini adalah angket dengan model skala Likert. Data 
dianalisis dengan menggunakan teknik analisis varian (ANAVA) dan mengolah data 
menggunakan SPSS versi 20.00. 

Hasil penelitian mengungkapkan: (1) tingkat kesiapan menikah mahasiswa BK FIP 
UNP baik laki-laki maupun perempuan berada pada kategori sedang, dan tidak terdapat 
perbedaan kesiapan menikah mahasiswa ditinjau dari jenis kelamin, (2) tingkat kesiapan 
menikah mahasiswa BK FIP UNP berdasarkan latar belakang budaya (Patriarkhat dan 
Matriarkhat) berada pada kategori sedang dan tidak terdapat perbedaan kesiapan menikah 
ditinjau dari latar belakang budaya, (3) tingkat kesiapan menikah mahasiswa BK FIP UNP 
ditinjau dari kondisi sosial ekonomi (pekerjaan orangtua tetap dan pekerjaan orangtua tidak 
tetap) berada pada kategori sedang dan tidak terdapat perbedaan kesiapan menikah ditinjau 
dari kondisi sosial ekonomi, (4) tidak terdapat interaksi antara jenis kelamin dan latar 
belakang budaya dalam menjelaskan kesiapan menikah mahasiswa BK FIP UNP, (5) terdapat 
interaksi antara jenis kelamin dengan sosial ekonomi dalam menjelaskan kesiapan menikah 
mahasiswa BK FIP UNP, (6) tidak terdapat interaksi latar belakang budaya dan kondisi sosial 
ekonomi dalam menjelaskan kesiapan menikah mahasiswa BK FIP UNP, (7) tidak terdapat 
interaksi antara jenis kelamin, latar belakang budaya dan kondisi sosial ekonomi dalam 
menjelaskan kesiapan menikah mahasiswa. 

Implikasi hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu pedoman dalam 
menetapkan prioritas pemberian layanan BK terutama yang berkaitan dengan upaya dalam 
meningkatkan kesiapan menikah mahasiswa. 
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