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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pengambilan keputusan memilih pasangan pada 

empat orang perempuan keturunan Arab yang telah dibahas di Bab IV, penelitian ini 

tidak menyelesaikan masalah, tetapi memaparkan bahwa masing-masing subjek 

memiliki pola pengambilan keputusan yang berbeda-beda, tidak semua subjek 

melakukan lima tahap pengambilan keputusan. 

1. Perbandingan Gambaaran masing-masing subjek 

Pada kasus subjek satu proses pengambilan keputusan dilakukan 

dengan empat tahap, subjek melewati satu tahap yaitu meninjau alternatif 

pilihan dari pasangan, sedangkan subjek lain mengalami semua tahap 

pengambilan keputusan. 

2. Faktor-faktor dalam mengambil keputusan 

Faktor-faktor yang melatarbelakangi pengambilan keputusan pada 

setiap subjek berbeda-beda, baik faktor dalam dirinya atau internal maupun 

eksternal atau faktor luar.  

Pada kasus subjek pertama, faktor yang memengaruhi di luar maupun 

dalam adalah berkaitan dengan keputusan orang tua subjek.  
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Pada kasus subjek kedua, faktor luar dipengaruhi budaya dan orang 

tua namun faktor dalam dirinya adalah pemenuhan nilai-nilai pribadi yang 

didapat dalam pasangan.  

Pada kasus subjek ketiga, subjek memiliki proses pengambilan 

keputusan yang sangat panjang karena berniat merubah keputusannya untuk 

tidak menikah, kemudian mencari dukungan sebagai faktor luar.  Karena 

faktor dalam yaitu kecocokan terhadap pasangan pilihannya sendiri begitu 

kuat, sehingga faktor tersebut mendorong subjek memutuskan untuk menikah 

tanpa kehadiran orang tua 

Pada kasus subjek keempat, subjek diberi kebebasan oleh orang tua 

untuk memilih dan subjek menemukan pasangan yang sesuai kriterianya. 

B. Saran 

Berikut ini adalah hal yang perlu direkomendasikan bagi pihak-pihak tertentu 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap empat orang perempuan etnik 

Arab. 

1. Bagi para keturunan Arab di Indonesia atau jama’ah inilah macam-macam 

proses pengambilan keputusan untuk memilih pasangan baik dengan etnik 

yang sama maupun berbeda, semoga bisa menambah khazanah pengetahuan 

agar menghargai keberagaman pendapat dalam menyikapi pengambilan 

keputusan memilih pasangan. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melengkapi kekurangan dalam 

penelitian ini, tentang pengambilan keputusan memilih pasangan untuk 

menikah pada perempuan keturunan Arab yang lebih muda umurnya atau 

meneliti di saat periode  dewasa awal, yaitu saat mereka sedang menimbang 

keputusan memilih pasangan untuk menikah. Sehingga hasil penelitian lebih 

diperbaharui dan diperoleh gambaran yang jelas mengenai proses 

pengambilan keputusan memilih pasangan pada masa itu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


