
 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

melalui wawancara dan observasi, maka dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut :  

1. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kepuasan 

pernikahan pada suami istri etnis Tionghoa yang tidak memiliki 

anak sulung laki – laki. Pada pasangan subjek pertama, faktor 

yang dapat memengaruhi kepuasan pernikahan adalah hubungan 

dengan keluarga besar khususnya mertua yang menjadi tidak 

hangat dan faktor perekonomian yang rendah. Pada pasangan 

subjek kedua, faktor yang memengaruhi kepuasan pernikahan 

adalah faktor perekonomian, hal tersebut dikarenakan tidak 

adanya anak sulung laki – laki membuat pasangan suami istri 

kesulitan untuk bekerja apalagi pekerjaan sebagai petani yang 

mengharuskan untuk mengeluarkan banyak tenaga. Pada subjek 

ketiga faktor yang dapat memengaruhi kepuasan pernikahan 

adalah hubungan dengan keluarga besar yang kurhang hangat 

khususnya ayah mertua, hal tersebut dikarenakan ayah mertua 

dan suami subjek merupakan anak tunggal laki – laki. Ketika 
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subjek tidak melahirkan anak laki – laki pertama maka tidak ada 

yang menjadi penerus marga dari keluarga tersebut. 

2. Faktor – faktor yang menyebabkan anak sulung sangat 

mendominasi dan penting didalam keluarga ketiga subjek adalah 

karena kepercayaan Khong Hu Cu dan tradisi Tionghoa yang 

masih melekat. Pada ketiga kedua mengganggap anak sulung 

laki – laki adalah pondasi keluarga, dan yang akan mengurus 

ketika subjek memasuki masa tuanya nanti. Pada kasus subjek 

ketiga, ketidakpunyaan anak sulung laki – laki membuat 

hubungan dengan ayah mertua menjadi tidak hangat, sehingga 

subjek memutuskan untuk melakukan  pengangkatan anak laki – 

laki. Subjek pertama menyikapi hal tersebut dengan cara tidak 

mengambil makna perkataan orang – orang yang 

mempermasalahkan subjek yang tidak memiliki anak sulung laki 

– laki terutama orang tua/ mertua. Pada subjek kedua, tidak ada 

yang mempermasalahkan ketika mereka tidak mempunyai anak 

sulung laki – laki.  Sedangkan pada subjek ketiga menyikapi hal 

ini dengan cara melakukan pengangkatan anak karena memang 

hal tersebut merupakan keinginan dari orang tua/mertua yang 

menginginkan cucu sulung laki – laki untuk meneruskan marga 

didalam keluarga. 

3. Dinamika pernikahan  
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Bagaimana gambaran kepuasan Pernikahan yang dirasakan oleh 

ketiga subjek : 

Dari keseluruhan dinamika pernikahan pada semua subjek pasangan 

suami istri etnis Tionghoa yang tidak memiliki anak sulung laki – 

laki merasakan kepuasan pernikahan. Permasalahan yang ada 

terselesaikan dengan baik karena subjek menjalani kehidupan 

pernikahannya dengan memegang erat kepercayaan Khong Hu Cu 

dan juga komitmen serta penyelesaian konflik yang tepat. 

B. Saran  

1. Bagi subjek penelitian  

Untuk pasangan suami istri etnis Tionghoa yang tidak 

memiliki anak sulung laki – laki yang merasa sudah mencapai 

kepuasan pernikahan agar tetap mempertahankan 

keharmonisan dalam rumah tangga agar kepuasan pernikahan 

yang sudah tercapai tidak mengalami penurunan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti 

kepuasan pernikahan pada pasangan suami istri etnis 

Tionghoa yang tidak memiliki anak sulung laki – laki 

disarankan untuk fokus kepada suami karena mengingat pada 

penelitian ini terbatas mengenai pihak suami dalam 
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pernikahan. Di samping itu disarankan untuk mencari subjek 

yang lebih bervariatif mengenai tingkat pendidikan, segi usia, 

usia pernikahan dan kondisi perekonomian serta melakukan 

penelitian lebih mendalam akan lebih baik dibanding 

penelitian sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


