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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis 

mengenai kemandirin dalam memilih pasangan hidup pada wanita bekerja 

dapat ditarik kesimpulan : 

1. Kemandirian wanita bekerja dalam memilih pasangan hidup pada 

wanita bekerja tergolong rendah.Wanita bekerja memiliki kebebasan 

dalam menentukan pilihan pasangan hidupnya, tetapi pilihannya 

tersebut harus mendapat persetujuan dari orangtua. Oleh karena itu 

orang tua memiliki peranan penting dalam menentukan pasangan hidup 

bagi anaknya, meskipun anakmemiliki kebebasan dalam memilih 

pasangan hidup tetapi orang tua tetap menjadi tempat untuk 

memberikan pertimbangan terhadap pasangan hidup yang dipilih anak, 

dan restu dari orang tua menjadi faktor yang paling menentukan dalam 

memilih pasangan hidup.Selain itu, kriteria utama yang menjadi 

pertimbangan dalam menentukan pasangan hidup adalah memiliki 

agama yang sama.  

2. Kriteria yang menjadi pertimbangan wanita bekerja dalam memilih 

pasangan hidup, antara lain: memiliki agama yang sama, orangnya 

baik, bertanggungjawab, usia, setia, sopan, berpendidikan, bekerja 

mapan, dan tidak perokok, di mana semua faktor tersebut tercakup 
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dalam falsafah Jawa dalam menentukan pasangan hidup yaitu bobot-

bibit-bebet. 

 

B. Saran 

Saran yang dapat penulis sampaikan pada penelitian ini adalah : 

1. Bagi wanita bekerja  

Wanita bekerja pada umumnya mendapat kebebasan dalam 

menentukan pilihan pasangan hidupnya, tetapi adanya restu dari 

orangtua tetap dibutuhkan olehkarena itu  wanita bekerja harus dapat 

menunjukkan sikap mampu bertanggung jawab atas keputusan yang 

diambil dalam memilih pasangan hidupnya, sehingga harus siap 

menerima resiko dengan keiklasan dan menjalaninya dengan senang 

hati tanpa ada penyesalan. Hendaknya dalam memilih calon pasangan 

hidupdapat memenuhi kriteria yang diinginkan terutama agama yang 

baik, dengan ketaatan beragama yang baik diharapkan semua yang 

menjadi kriteria untuk memilih calon pasangannya dapat terpenuhi 

termasuk orangnya baik, bertanggungjawab, kerja mapan, dan 

berpendidikan. 

2. Peneliti lain hendaknya dapat mengembangkan penelitian ini berkautan 

dengan kemandirian dalam memilih psangan hidup dengan mengambil 

subjek yang berbeda yaitu subjek penelitian wanita bekerja yang 

memiliki jabatan strategis pada suatu instansi atau perusahaan. Dapat 

pula dikembangkan penelitian tentang keputusan untuk tidak menikah 

pada wanita bekerja. 


