
 

95 
Renanda Maulani Dalimunte,2013 
Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Dan Istri Yang Terlibat Dalam Dual Career Family (Studi 
Kasus Pada Tiga Pasangan Suami Istri Di Kota Bandung) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

A. KESIMPULAN 

  Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

kepuasan pernikahan pada pasangan suami dan istri yang terlibat 

dalam dual career family berdasarkan aspek-aspek dan faktor yang 

mempengaruhi kepuasan pernikahan yang telah dijelaskan pada Bab 

II. Dari hasil penelitian yang telah didapat dan dibahas pada Bab IV, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ketiga pasangan memilik kesamaan dan perbedaan dalam 

memenuhi aspek-aspek kepuasan pernikahan. Persamaan pada 

pasangan IH YM dan IM SI yaitu kurang adanya keterbukaan 

antar pasangan sehingga menyebabkan seringnya terjadi kesalah 

pahaman yang berujung konflik. Selain itu, dalam penyelesaian 

masalah yang dihadapi pasangan IH YM dan IM SI terkadang 

mendiamkan masalahnya dan akan mencari solusi dari 

permasalahannya dengan cara berbicara bersama pasangan ketika 

kondisi sudah rileks. Namun tidak jarang masalah yang dihapai 

tidak mendapatkan solusi dan menuntut salah satu pasangan untuk 

mengalah. Perbedaan terdapat pada pasangan HN NN, pasangan 

ini terbiasa mengungkapkan apapun yang dirasakan terhadap 

pasangan. Keterbukaan menjadi salah satu prinsip pernikahan 

yang dibina. Sehingga membagi informasi dan 

mempertimbangkan pendapat pasangan menjadi hal yang wajib 

untuk dilakukan. 

Selain itu perbedaan yang terdapat pada pasangan IH YM, adalah 

kegiatan diwaktu luang. Karena alasan kesibukan masing-masing 

pasangan, IH dan YM belum pernah mengisi waktu luangnya 

dengan berlibur bersama. Karena berbedanya pandangan IH dan 
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YM dalam menentukan kegiatan diwaktu luang. Hal ini tidak 

terjadi pada pasangan HN NN dan pasangan IM SI. 

Kesamaan dari ketiga pasangan yaitu terdapat pada aspek orientasi 

keagamaan, hubungan seksual, keluarga dan teman.  Pada aspek 

orientasi keagamaan, ketiga pasangan merasa tingkat religisitas 

meningkat setelah menikah. Berusaha menjalankan ibadah dan 

menjadi teladan untuk anak-anak mereka. Dalam berhubungan 

seksual, ketiga pasangan memilih waktu yang tepat menyesuaikan 

dengan kondisi fisik yang kelelahan setelah bekerja. Penetapan 

waktu disesuaikan dengan kesepakatan bersama sehingga tidak 

ada pihak yang memaksakan kehendak. 

Selain itu, ketiga pasangan juga memliki hubungan yang baik 

dengan keluarga dan teman. Mereka tidak membeda-bedakan 

keluarga sendiri maupun keluarga pasangan. Dalam hal 

pengasuhan anak, pasangan IH YM berbeda dengan dua pasangan 

lainnya. IH dan YM dalam beberapa hal pengasuhan anak 

memiliki perbedaan keputusan yang diterapkan. Sehingga 

terkadang memunculkan masalah tersendiri bagi pasangan ini. 

Selanjutnya yaitu dalam aspek penyesuaian tingkah laku, ketiga 

pasangan mengakui dapat menyesuaikan pasangannya dengan 

saling belajar menerima kekurangan dan kelebihan pasangan. 

Tetapi dalam aspek ini terdapat perbedaan pada pasangan IM SI, 

perubahan perilaku pasangan yang terjadi setelah menikah 

membuat salah satu pasangan menjadi tidak nyaman.  Aspek 

terakhir yaitu kesataraan peran, tidak terlihat perbedaan dalam 

aspek ini dari ketiga pasangan. Mereka saling mendukung dan 

membantu masing-masing pasangan dalam menjalankan 

perannya. 

2. Bagi ketiga pasangan, pekerjaan sangat mempengaruhi pola 

komunikasi yang dibangun pasangan. Waktu yang berkurang akan 

sangat baik jika masing-masing pasangan saling mengetahui 
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kesibukan satu sama lain dan berusaha mendukung apa yang 

menjadi tugas pasangannya. Kehadiran anak menjadi perekat 

hubungan keduanya. Sehingga anak tidak dianggap sebagai 

sebuah beban. 

 

B. REKOMENDASI 

  Dari hasil penelitian yang diperoleh, maka rekomendasi yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi pasangan dual career family 

Dengan semakin berkembangnya ilmu pendidikan dan 

kesempatan berkarir, akan sangat memungkinkan bertambahnya 

pasangan yang sama-sama bekerja setiap tahunnya. Sehingga 

kesibukan serta keinginan untuk menyelaraskan tugas pekerjaan 

dan tugas pernikahan semakin kompleks, ini menuntut masing-

masing pasangan untuk dapat memahami peran dan tugasnya 

sebagai seorang individu dewasa yang telah memutuskan bekerja 

dan menikah 

Bagi pasangan dual career family sebaiknya mengetahui aspek-

aspek kepuasan pernikahan yang mungkin menjadi masalah dalam 

pernikahan mereka, seperti pola komunikasi, kegiatan di waktu 

luang, keagamaan keluarga, cara menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi, pengelolaan keuangan keluarga, hubungan seksual, 

hubungan keluarga dan teman, pola pengasuhan anak yang 

diterapkan, cara menyesuaikan tingkahlaku pasangan serta 

kesetaraan dalam menjalankan peran masing-masing pasangan.. 

Selain itu, saat ini juga telah banyak ditemukan berbagai sumber 

informasi seperti media cetak (buku, koran, majalah, tabloid, dan 

sebagainya), media internet (artikel ilmiah, jejaring sosial, blog, 

dan e-book.) dan juga media televisi dan radio untuk lebih 

mengetahui bagaimana menjalankan tugas sebagai pasangan, 

orang tua dan pekerja. Sehingga masing-masing pasangan dapat 
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saling belajar dan mencari cara mengoptimalkan serta 

meningkatkan aspek kepuasan pernikahan tersebut. 

 

2. Pengembang Keilmuan 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tanpa 

intervensi penilaian subjektif maupun penilaian normatif yang 

berlaku di masyarakat. Karena peneliti hendaknya meneliti dengan 

sudut pandang dari subjek penelitian.  

Diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian 

mengenai kepuasan pernikahan pada pasangan bekerja ini menjadi 

penelitian yang lebih baik dan berkembang. Karena saat ini, 

tuntutan zaman semakin hari semakin berkembang sehingga 

memunculkan semakin banyaknya pasangan bekerja, terutama di 

Indonesia. 

Selain itu, pengembangan teori barat yang saat ini lebih banyak 

ditemukan setidaknya ada beberapa yang tidak sesuai dengan 

kultur yang ada di Indonesia. Sepuluh aspek kepuasan pernikahan 

yang terdapat dalam penelitian ini belum sepenuhnya mampu 

menginterpretasikan kepuasan pernikahan yang sebenarnya 

dirasakan oleh pasangan dual career. Peneliti menyarankan untuk 

juga memfokuskan faktor kehadiran anak yang dirasakan 

pasangan dual career serta bagaimana mereka mendidik anak-

anaknya di tengah kesibukannya bekerja. Oleh karena itu, peneliti 

hendaknya memperkaya literatur sebagai bahan analisis supaya 

hasil analisis data lebih berkualitas.  
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