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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat 

disimpulkan bahwa  

1. Problematika komunikasi antarbudaya yang ditemukan dalam perkawinan 

antarbudaya mencakup sikap etnosentrisme, perbedaan konsep waktu antara  

budaya individualistik yang menganut waktu monokronik dan budaya kolektif 

yang menganut waktu polikronik dan perbedaan gaya komunikasi antara 

budaya individualitisik yang cenderung menggunakan low context 

communication dan budaya kolektif yang cenderung menggunakan high 

context communication.  

2. Sumber atau penyebab konflik dalam intercultural marriage mencakup :  

perbedaan dalam pola pengasuhan anak, masalah pengelolaan dan 

pengeluaran keuangan, adaptasi tempat tinggal, cara pandang tentang keluarga 

terkait dengan nilai dan orientasi keluarga dan makanan.  

3. Strategi manajemen konflik  dipengaruhi oleh facework,  face need, tipe 

budaya dan kompetensi budaya.  Budaya individualistik cenderung 

menunjukan face need negatif sedangkan budaya kolektif cenderung 

menunjukan face need positif. Pasangan Jhon dan Yunita cenderung 

menggunakan facework ketimbangrasaan dan menggunakan gaya manajemen 

konflik kolaborasi (I win, you win), sedangkan pasangan partisipan Allan dan 
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Jani cenderung menggunakan  facework ketimbangrasaan dan solidaritas 

menggunakan gaya manajemen konflik kompetisi (i win, you lose), gaya 

penghindaran (i lose, you win) dan  manajemen konflik akomodasi (I lose, you 

win).  

4. Kompetensi budaya yang dimiliki oleh pasangan Jhon dan Yunita mencakup 

motivasi, pengetahuan dan keterampilan, sedangkan pasangan Kompetensi 

budaya yang dimiliki oleh pasangan Jhon dan Yunita mencakup motivasi, dan 

keterampilan.  

5.2 Saran 

 
5.2.1 Saran Akademis  

 Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan fenomenologi 

atau pendekatan studi kasus dari Robert Stake dengan paradigma konstruktivis 

agar dapat menggali lebih dalam hasil temuan penelitian, sehingga hasil penelitian 

lebih komprehensif.   

 

5.2.2 Saran Praktis  

 Bagi para calon pelaku intercultural marriage disarankan untuk memahami 

kebudayaan calon pasangannya secara mendalam sebelum melaksanakan 

perkawinan sehingga calon pelaku intercultural mariage sudah mengerti dan siap 

menerima perbedaan kebudayaan dalam hubungannya.  

 Bagi para pelaku intercultural marriage lainya disarankan untuk dapat 

terbuka dengan perbedaan budaya pasanganya dan menghargai budaya 
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pasanganya sehingga dapat terciptanya hubungan perkawinan antarbudaya yang 

harmonis.  
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