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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemaknaan pasangan yang menikah dalam usia dini terhadap pernikahan 

mereka adalah sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen, baik 

pasangan yang menikah karena kehamilan pranikah maupun pasangan 

yang menikah secara normal, keduanya memiliki pemaknaan yang sama 

mengenai pernikahan mereka. 

2. Konflik yang dihadapi oleh para pasangan yang menikah dalam usia dini 

merupakan masalah-masalah yang disebabkan karena ego masing-masing 

individu, perbedaan pendapat, hubungan intim, budaya, sampai pada 

masalah anak.  

3. Strategi manajemen konflik yang digunakan oleh masing-masing 

pasangan adalah accomodating, compromising, dan collaborating. 

Pengambilan strategi tersebut dilatarbelakangi oleh sifat dan karakter 

masing-masing pasangan dalam menghadapi konflik. Hal ini dipengaruhi 

oleh faktor budaya dan panutan dari orangtua masing-masing yang 

membantu mereka melakukan strategi manajemen konflik dalam mencari 

solusi akan konflik-konflik yang dihadapi.  

  

Manajemen Konflik..., Katherine Setiawan, FIKOM UMN, 2015
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5.2. Saran  

5.2.1. Saran Akademis 

Penelitian terkait dengan manajemen konflik pasangan yang menikah 

dalam usia dini ini dapat dikaji ulang dengan menggunakan metode 

lain, seperti studi kasus. Penelitian ini juga dapat diperdalam dengan 

meneliti mengenai fokus penelitian yang berbeda dalam pasangan 

yang menikah pada usia dini, seperti membahas lebih dalam lagi 

mengenai konflik, komunikasi interpersonal, ataupun menggunakan 

strategi manajemen konflik yang berbeda. 

 

5.2.2. Saran Praktis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi para pasangan yang 

menikah pada usia dini dalam mengelola konflik yang dihadapi di 

dalam bahtera rumah tangga. 
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