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BAB 6 

PENUTUP 

 

6.01. Kesimpulan 

1. Pasangan perkawinan fase cooling off dapat mempertahankan keutuhan 

perkawinan pasca konflik dengan cara mengoptimalkan berbagai faktor dan 

aspek resliliensi dalam keluarga terutama dalam diri masing-masing individu, 

suami dan istri.  

2. Pembentukan keluarga yang resilien dapat terjadi melalui pendekatan 

waktu, yaitu bahwa memori kolektif pasangan suami-istri tentang 

waktu yang dilewati, mampu menjadi stimulus utama bagi terciptanya 

idealisme keluarga resilien, kekuatan hidup di masa kini menjadi 

pendorong bagi terbentuknya keluarga resilien, dan kemampuan 

menciptakan visi tentang keluarga ideal di masa depan, menjadi 

rangsangan untuk tetap mempertahakan mahligai perkawinan. 

3. Upaya resiliensi yang dilakukan oleh pasangan perkawinan fase cooling off 

untuk mempertahankan keutuhan perkawinan pasca konflik juga dapat 

dikembangkan serta diperkuat dengan menerapkan cara pengambilan 

keputusan yang khas pada fase cooling off yakni berpikir induktif. Segala 

sumber konflik dipertimbangkan terlebih dahulu lalu dibicarakan secara 

terbuka dari hati ke hati baru mengambil keputusan akhir, dengan tetap 

memperhatikan masa lalu, masa kini, dan masa depan. 
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6.02. Saran 

6.02.01. Bagi Subjek Penelitian 

Ketiga subjek sebenarnya memiliki kapasitas yang cukup mengatasi konflik 

keluarga atau memiliki resiliensi yang cukup memadai. Sekalipun demikian, perlu 

ada upaya optimalisasi pada setiap faktornya bukan hanya pada faktor keyakinan. 

Keyakinan dan kesabaran yang telah dimiliki perlu dilengkapi dengan 

pengorganisasian semua sumber daya keluarga dan pola komunikasi yang benar 

dan baik. Selain itu untuk subjek 1 dan subjek 2 dapat membuat peraturan-

peraturan yang sesuai peran dalam rumah tangga untuk menyelesaikan atau 

mengantisiasi hadirnya konflik. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengoptimalkan 

dalam pengorganisasian fungsi keluarga. 

6.02.02. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian berfokus pada upaya relisiensi yang sudah dijelaskan kepada 

peneliti oleh para subjek. Peneliti selanjutnya dianjurkan untuk : 

1. Memilih subjek penelitian yang tidak memiliki kedekatan sebelumnya sehingga 

meminimalisir subjektifitas dalam penelitian. 

2. Peneliti selanjutnya dapat menyusun pertanyaan semakin mendalam dari teori-

teori yang digunakan. 

3. Mengatur waktu dan kondisi dalam melakukan wawancara terutama mengenai 

kehadiran pihak lain ketika dilaksanakannya wawancara.  
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