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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Setelah penyusunan deskripsi tekstural dan struktural selesai dilaksanakan, 

langkah selanjutnya adalah menyusun sintesis makna dari pengalaman tersebut. 

Berbagai pengalaman yang telah diutarakan infroman menjadi sebuah 

penggambaran umum akan proses adaptasi yang berlangsung. Melalui sintesis 

makna yang telah disusun dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan dari 

adaptasi pada pasangan beda etnis antara Tionghoa-Jawa, yaitu : 

 Proses saat awal adaptasi yang berguna untuk mencari informasi 

sebanyak-banyaknya tentang pasangan dan budayanya. Selain itu proses 

awal adaptasi juga dilakukan oleh semua pasangan untuk memahami sifat 

satu sama lain, serta bagaimana menyesuiakan diri dengan budaya 

pasangannya. Melalui proses adaptasi ini juga terjadi adanya peningkatan 

hubungan dari mulai proses berkenalan, hubungan pertemanan, hubungan 

sepasangan kekasih yang kemudian dilanjutkan sampai dengan tingkatan 

yang lebih jauh yaitu sepasang suami-istri. 

 Keberhasilan proses adaptasi akan membawa pada keharmonisan 

hubungan dalam rumah tangga. Perbedaan latar belakang budaya yang 

ada antara suami dan istri atau sebaliknya, dapat diterima dan dimengerti 

saat proses adaptasi sehingga perbedaan itu bukan lagi menjadi masalah 
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dan pembeda antara suami dan istri. Keberhasilan proses adaptasi juga 

mencerminkan keberhasilan pasangan dalam membangun komunikasi 

dengan pasangannya sehingga disini terbentuk sebagai keluarga yang 

harmonis. Ketiga pasangan dapat menjadi keluarga yang harmonis karena 

mereka saling menghargai antar anggota keluarga, memiliki komunikasi 

yang baik, selalu menyempatkan waktu bersama keluarga, saling 

menghormati satu sama lain, memilki ikatan yang erat antar anggota 

keluarga yang ditunjukkan dengan saling membantu, serta minimnya 

konflik dalam rumah tangga. 

 Para informan menggunakan pola gabungan antara resiprokal dan 

kompensasi dalam teori adaptasi, kerena semua infroman awalnya 

memiliki persepsi negatif saat baru menjalin hubungan namun karena 

adanya diantara mereka memiliki keingan untuk menjalin hubungan yang 

lebih dalam sehingga mereka memerlukan proses adaptasi untuk saling 

menyesuaikan diri satu sama lain. Kemudian apabila dalam hubungan 

terjadi konflik, maka salah satu pihak saling mengalah agar tidak terjadi 

konflik yang lebih besar. Kemudian apabila ada perbedaan sifat diantara 

masing-masing pasangan maka bisa menerima dan mengerti sifat 

pasangannya. Karena pada dasarnya setiap pasangan pasti memiliki sifat 

dan karakternya masing-masing sehingga dibutuhkan adanya rasa 

toleransi dan pengertian agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis. 
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4.2  Implikasi Penelitian  

Beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil 

penelitian mengenai adaptasi pernikahan etnis Tionghoa-Jawa dalan membangun 

keharmonisan adalah sebagai berikut : 

a) Secara Teoritis 

Penelitian ini dapat menjadi referensi tentang bagaimana adaptasi pada 

pasangan pernikahan beda etnis Tionghoa-Jawa dalam membangun 

keharmonisan di keluarga menggunakan dua teori, yaitu teori adaptasi 

yang digunakan untuk melihat adanya proses awal perkenalan beda etnis 

seseorang melalui dua pola yaitu pola resiprokal dimana kedua belah pihak 

yang berbeda etnis saling memiliki pandangan positif sehingga adaptasi 

bisa terjadi dan pola kompensasi dimana kedua belah pihak yang berbeda 

etnis saling memiliki pandangan negatif sehingga adaptasi tidak bisa 

terjadi. Teori Akomodasi hampir sama seperti teori adaptasi yaitu mampu 

untuk melihat bagaimana bagaimana seseoarang yang berbeda etnis 

melakukan penyesuaian dengan pasangannya.  

b) Secara  Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tentang bagaimana 

memahami adaptasi budaya pada pernikahan yang berbeda etnis, karena 

dalam pernikahan beda etnis terdapat hambatan-hambatan yang ditemui, 

dan juga memberikan gambaran tentang bagaimana pasangan beda etnis  

mengelola konfliknya dalam hubungan rumah tangga. 
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c) Secara Sosial  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

luas bahwa perbedaan etnis dalam  pernikahan bukanlah suatu yang 

menakutkan dan perbedaan etnis dalam  pernikahan mampu diwujudkan 

sebagai suatu keluarga yang harmonis.  

 

4.3 Rekomendasi 

Berikut ini adalah saran-saran yang dapat diterapkan pada penelitian ini: 

 Untuk subjek dan pasangan penelitian sebaiknya mereka harus terus 

menggali infromasi tentang pasangannya dan memahami kebiasaan-

kebiasaan budaya pasangannya masing-masing agar tidak terjadi 

kesalahpahaman sehingga rumah tangga menjadi lebih harmonis. 

 Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian 

mengenai budaya diluar Tionghoa dan Jawa misalnya budaya  Betawi-

Jawa agar dapat membandingkan masalah-masalah apa saja yang 

dihadapi dan bagaimana mengatasinya. 

 

 

 

 


