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BAB IV 

PENUTUP 

 

 Bagian terakhir dari penelitian tentang manajemen konflik dalam perkawinan 

beda bangsa ini berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Simpulan penelitian 

merupakan ikhtisar yang didapat dari sintesis makna pada bab sebelumnya, yang 

merangkum hasil dari keseluruhan penelitian. Kemudian implikasi penelitian adalah 

manfaat atau dampak yang diberikan penelitian ini secara teoritis, praktis, dan sosial. 

Rekomendasi, sementara itu, menjadi bagian terakhir dari bab penutup yang berisi 

tawaran bagi penelitian selanjutnya dalam meneliti suatu topik dengan pendekatan 

tertentu. 

 

4.1. Simpulan 

 Di dalam menjalani perkawinan beda bangsa, setiap pasangan dalam 

penelitian ini melewati berbagai macam proses yang memengaruhi diri mereka secara 

pribadi dan juga hubungan perkawinan yang mereka bangun. Proses tersebut 

membentuk pengalaman-pengalaman yang dalam penelitian ini secara spesifik dibagi 

menjadi pengalaman adaptasi budaya dan pengalaman dalam melakukan manajemen 

konflik di dalam rumah tangga. Dari berbagai pengalaman yang dihadapi pasangan, 

dapat diambil beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:



 
 

 
 

a. Pasangan perkawinan beda bangsa menghadapi proses adaptasi budaya yang 

tidak mudah dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah memasuki 

tahap pernikahan, perbedaan di antara mereka harus dinegosiasikan 

sedemikian rupa untuk mencapai keseimbangan. 

b. Bahasa menjadi aspek yang sangat penting untuk dikuasai pasangan dalam 

menjalani perkawinan beda bangsa. Kemampuan menggunakan bahasa 

pasangannya, dan atau bahasa kedua yang mereka sepakati untuk digunakan 

dalam berkomunikasi, menjadi dasar bagi suami dan istri dalam menghadapi 

ketidakpastian dan kecemasan selama proses adaptasi budaya. 

c. Pasangan yang kedua belah pihak sudah pernah tinggal di negara pasangannya 

masing-masing mengalami gegar budaya yang lebih berat dibandingkan 

dengan pasangan yang hanya salah satu pihak saja yang merasakan tinggal di 

negara pasangannya. Lebih berat dalam arti, pulang kembali ke negara asal 

membutuhkan proses pengelolaan identitas dan beradaptasi lagi dengan 

budaya setempat karena identitas semula yang dimiliki sudah mengalami 

perubahan dan perkembangan selama tinggal di negara lain. 

d. Konflik yang dihadapi pasangan perkawinan beda bangsa dalam penelitian ini 

sebagian besar bersumber dari masalah yang lebih berkaitan dengan urusan 

rumah tangga mereka, namun, faktor perbedaan budaya juga menjadi sumber 

atau obyek konflik itu sendiri pada beberapa pasangan. Perbedaan budaya 

tersebut meliputi, gaya berkomunikasi pasangan yang berbeda, bahasa yang 
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tidak sama sehingga terkadang menimbulkan kesalahpahaman, hingga 

perbedaan dalam pola pikir dan cara mendidik anak.  

e. Pasangan perkawinan beda bangsa ada yang memiliki gaya manajemen 

konflik yang tidak sama. Perbedaan gaya manajemen konflik diperngaruhi 

oleh beberapa faktor di antaranya yaitu, asumsi mengenai konflik, persepsi 

mengenai penyebab konflik, kecerdasan emosional, kepribadian, budaya 

organisasi sistem sosial, pola komunikasi dalam interaksi konflik, 

keterampilan berkomunikasi, dan sebagainya. 

f. Negosiasi muka dipengaruhi oleh budaya yang melatarbelakangi suami dan 

istri sebagai individu dalam melakukan manajemen konflik. Budaya yang 

menjadi rujukan pada penelitian ini yaitu berdasarkan variabilitas kultural, 

budaya individualistik dan budaya kolektivistik. 

 

4.2. Implikasi 

4.2.1. Implikasi Teoritis 

 Penelitian ini menggunakan Teori Gaya Manajemen Konflik oleh R.R. Blake 

dan J. Mouton dalam hubungan antar pribadi (dalam DeVito, 2013:295-296). Teori 

Gaya Manajemen Konflik tersebut menawarkan berbagai penjelasan mengenai gaya 

manajemen konflik yang digunakan individu untuk mengelola masalah dalam 

hubungan antar pribadi. Pasangan bisa jadi memiliki gaya manajemen konflik yang 
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berbeda dan hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan ini, Teori Gaya Manajemen Konflik perlu menambahkan dan 

mengembangkan beberapa faktor lain yang bisa memengaruhi perbedaan gaya 

manajemen konflik oleh masing-masing individu. Salah satunya yang ditemukan 

penelitian ini adalah faktor perbedaan budaya dan bagaimana individu melakukan 

pengelolaan identitas atas dirinya yang bisa memengaruhi gaya manajemen konflik 

yang ia gunakan dalam mengelola masalah yang dihadapi. 

4.2.2. Implikasi Praktis 

 Penelitian ini dapat menjadi rujukan yang memberikan gambaran atau 

pandangan bagi penelitian selanjutnya tentang manajemen konflik yang dilakukan 

pasangan dalam jenis perkawinan antarbudaya lainnya, tidak hanya perkawinan beda 

bangsa. Jenis perkawinan antarbudaya pada penelitian selanjutnya bisa jadi pada 

perkawian antar etnis yang berbeda, perkawinan antar suku di Indonesia, atau 

perkawinan beda agama, yang juga membutuhkan proses manajemen konflik di 

dalam rumah tangga. 

4.2.3. Implikasi Sosial 

 Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi calon pasangan ataupun pasangan 

perkawinan beda bangsa dalam memandang dan menghadapi proses adaptasi budaya 

hingga bagaimana mengelola konflik yang terjadi di dalam rumah tangga. Dari 

pengalaman-pengalaman informan, bagaimana cara mereka mengatasi hambatan 

budaya, mengelola identitas selama proses adaptasi, sampai pada bagaimana mereka 
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melakukan manajemen konflik di dalam rumah tangga bisa dijadikan referensi bagi 

pasangan yang hendak membangun ikatan perkawinan beda bangsa maupun untuk 

pasangan yang telah menjalani perkawinan beda bangsa. 

 

4.3. Rekomendasi 

 Penelitian yang dapat dikembangkan selanjutnya adalah yang berkaitan 

dengan pola komunkasi dan cara mendidik anak dalam perkawinan beda bangsa. 

Kondisi dwibudaya akibat perkawinan beda bangsa yang dilakukan suami dan istri 

mengharuskan mereka sebagai orang tua memilih budaya mana dan budaya yang 

seperti apa yang akan mereka gunakan sebagai rujukan untuk membesarkan dan 

mendidik anak-anak. Penelitian tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan studi 

kasus yang menekankan pada proses komunikasi antar pribadi antara orang tua dan 

anak-anak hasil perkawinan beda bangsa.



 
 

 
 

 


