
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan ketiga pasang informan 

dan analisa peneliti, dapat disimpulkan bahwa pengalaman ritual adat 

pernikahan Tionghoa bagi pasangan informan 1 dikonstruksikan sebagai sarana 

untuk berbakti kepada orang tua, diinternalisasikan dengan adanya harapan 

mereka akan hal-hal baik yang didatangkan di dalam kehidupan pernikahan, 

yang dieksternalisasikan dalam bentuk menjalankan prosesi dalam pernikahan 

dengan instruksi dari orang tua mereka. Pasangan informan 1 juga beranggapan 

bahwa restu dari orang tualah yang terpenting karena mereka percaya bahwa 

besar harapan akan didatangkan hal baik dalam kehidupan pernikahan 

merupakan berasal dari doa orang tua oleh karena itu mereka juga menetapkan 

hari pernikahan menurut hari dan tanggal baik yang ditentukan oleh orang tua 

dari pihak laki-laki. 

Sedangkan, bagi informan 2, pengalaman ritual adat pernikahan Tionghoa 

dikonstruksikan oleh mereka sebagai sebuah sarana untuk mengucap syukur 

kepada leluhur yang telah berjasa dalam kehidupan mereka, diinternalisasikan 

dalam kepercayaan mereka bahwa adat serta kebiasaan yang telah tertanam di 

dalam keluarga berasal dari leluhur yang sudah tertanam secara turun temurun, 

yang dieskternalisasikan dalam bentuk melestarikan adat dan kebiasaan yang 
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sudah tertanam di dalam keluarga yakni melakukan prosesi pada pernikahan 

adat Tionghoa. Mereka beranggapan bahwa adat yang sudah tertanam secara 

turun temurun yang berasal dari leluhur harus dipertahankan dan harus 

dilestarikan, karena berkat leluhurlah mereka ada di dunia ini. 

Bagi informan 3, pengalaman ritual adat pernikahan Tionghoa 

dikonstruksikan oleh mereka sebagai sebuah identitas, diinternalisasikan dalam 

bentuk pemikiran bahwa adat yang sudah tertanam di dalam keluarga yang 

berasal dari leluhur merupakan identitas yang harus dijaga, diekternalisasikan 

dengan menjalankan prosesi dalam pernikahan yang diinstruksikan oleh orang 

tua mereka yang dipercaya prosesi yang dijalankan sudah berasal dari leluhur 

dan dilaksanakan secara turun temurun. Mereka beranggapan identitas yang 

sudah tertanam di dalam diri mereka dalam bentuk adat dan kebiasaan 

merupakan hal yang baik untuk dijalankan di dalam kehidupan.  

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa 

saran yang diharapkan dapat memperkaya dan membantu perbaikan dalam 

pengembangan ilmu komunikasi berbasis teori konstruksi sosial dan metode 

fenomenologi, khususnya tentang pengalaman ritual adat pernikahan Tionghoa 

bagi peranakan Tionghoa.  
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5.2.1 Saran akademis 

Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan bagi peneliti 

selanjutnya agar dapat melengkapi data dengan pengumpulan data 

observasi, hal tersebut dapat mencakup observasi partisipan, yaitu ketika 

informan melakukan prosesi pernikahan. Dalam penelitian ini, peneliti 

tidak menggunakan observasi, karena hambatan penelitian yaitu peristiwa 

yang dialami para informan telah berlalu. Selain itu, dalam menentukan 

informan, kiranya peneliti selanjutnya dapat melengkapi spesifikasi 

informan agar lebih beragam, sehingga ada perbedaan yang menarik antar 

informan. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian yang di dapat lebih 

mendalam dan menyeluruh. 

5.2.2 Saran Praktis 

Peneliti menemukan bahwa dalam pernikahan adat Tionghoa telah 

banyak detail dari prosesi yang dilakukan telah dihilangkan dan juga 

pengetahuan akan adat Tionghoa bagi informan sendiri kurang mendalam. 

Jadi, peneliti menyarankan agar para pasangan peranakan Tionghoa lebih 

mempertahankan, melestarikan, mempelajari, dan mendalami ulang adat 

yang dianut oleh informan.  
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