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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari hasil wawancara dan observasi telah diperoleh berbagai 

temuan mengenai kendala, dampak, dan bagaimana dinamika 

perkawinan pada kehidupan perkawinan pasangan commuter 

marriage, antara lain: 

1. Terjadi berbagai kendala dan dampak yang dirasakan oleh 

para suami maupun istri. Pada suami pasangan subyek 1 yaitu 

merasakan adanya perasaan kesepian dikarenakan karena 

kurangnya perhatian yang didapatkan terutama dari 

perempuan. Suami pasangan subyek 2 merasakan kendala dan 

dampak dari perkawinan jarak jauh membuat kebutuhan 

seksual menjadi tidak terpenuhi dengan baik karena 

terbatasnya waktu bertemu dengan istri yang tidak bisa setiap 

hari dilakukan. Suami pasangan subyek 3 merasakan kendala 

dan dampak dari perkawinan jarak jauh membuatnya menjadi 

lepas kontrol anak yang kemudian membuat anak menjadi 

tidak terkendali. 

2. Kendala-kendala yang dirasakan oleh para suami akhirnya 

memunculkan adanya permasalahan-permasalahan dalam 
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kehidupan perkawinan. Istri pasangan subyek 1 dan 2 

memilih untuk melampiaskan kebutuhannya kepada 

perempuan lain yang mengakibatkan munculnya 

permasalahan pada orang ketiga. Sedangkan pada istri 

pasangan subyek 3, permasalahan yang timbul adalah 

permasalahan anak yang terjadi karena kenakalan yang 

dilakukan oleh anak-anak. 

3. Dari permasalahan yang timbul pada perkawinan ketiga 

pasang subyek, membuat para istri merasakan efek tambahan 

dari perkawinan jarak jauh. Para istri pasangan subyek 1 dan 

2 merasakan adanya rasa tidak percaya kepada suaminya 

karena permasalahan orang ketiga. Kemudian pada istri 

pasangan subyek 3 efek yang dirasakan adalah dirinya 

menjadi obyek sasaran kesalahan oleh suaminya karena 

dirinya dirasa tidak becus dalam mendidik anak. 

Bagaimana rasa bahagia atau kepuasan perkawinan pada 

pasangan commuter marriage ketiga subyek: 

1. Dari keseluruhan dinamika perkawinan ketiga pasangan 

commuter marriage ini, para istri, terutama istri pasangan 

subyek 1 dan 2 merasakan rasa ketidakpuasan pada 

perkawinan karena rasa sakit hati yang ditimbulkan dari 

perselingkuhan. Istri pasangan subyek 3 juga merasakan 
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ketidakpuasan karena dirinya merasa kerepotan untuk harus 

mengurus anak dan rumah seorang diri, tetapi masih harus 

disalahkan oleh pasangan. Sedangkan para suami pasangan 

subyek 1 dan 3 merasakan cukup puas pada perkawinan 

karena sama-sama merasakan tidak jenuh pada perkawinan 

mereka karena mereka masih mendapatkan waktu untuk dapat 

bersenang-senang dengan teman-teman mereka. Berbeda 

dengan subyek lainnya, suami pasangan subyek 2 belum 

cukup puas pada perkawinannya karena harapan terhadap 

kebutuhan seksual belum terpenuhi dengan baik dan juga 

adanya kecemasan yang menjadi kendala dalam perkawinan 

jarak jauh. 

B. Saran 

1. Bagi subyek penelitian 

Untuk para suami istri yang menjalani commuter marriage 

disarankan agar dapat mempunyai komunikasi yang terbuka 

dengan pasangan agar dapat memperjelas keinginan dari 

masing-masing pihak. Untuk para suami sebaiknya berusaha 

untuk dapat menyampingkan ego dan berusaha untuk 

memahami perasaan, kendala, dan kesulitan yang dirasakan 

para istri. Begitu juga dengan istri diharapkan dapat 

memenuhi permintaan suami yang sekiranya wajar untuk 
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dilakukan. Sedangkan untuk para istri sebaiknya untuk 

memiliki teman cerita dan sharing agar dapat meringankan 

beban dan juga untuk diajak berdiskusi dalam hal 

pengambilan tindakan. Selain itu saran lain untuk pasangan 

commuter marriage adalah dengan menjaga komitmen yang 

sudah ada dan saling mengingatkan serta menguatkan masing-

masing pasangan agar dapat menjaga komitmen tersebut. 

2. Bagi subyek selanjutnya 

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti 

tentang perkawinan jarak jauh atau pasangan commuter 

marriage disarankan untuk meneliti pada pihak suami karena 

terbatasnya penelitian yang membahas mengenai pihak suami 

dalam perkawinan. Selain itu perlu juga untuk dapat 

memperdalam pertanyaan agar mendapatkan jawaban yang 

lebih jelas. 


