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BAB V 

PENUTUP 

	

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, secara garis besar, komitmen pada kedua 

responden sudah terbentuk sebelum maupun saat istri memutuskan bekerja 

menjadi TKW.	 Dapat ditarik kesimpulan banyak faktor penting yang berperan 

kepada responden dalam berkomitmen. Pertama, kepusan dan kebahagiaan dalam 

pernikahan. Kedua, rasa percaya satu sama lain. Kedua, prinsip dalam menikah. 

Ketiga, keterikatan antar suami istri. Keempat, investasi yang diberikan dalam 

hubungan. Kelima, dukungan dari keluarga. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi kedua responden untuk tetap mempertahankan pernikahan adalah 

masih adanya keinginan untuk hidup bersama dan dipengaruhi oleh keturunan. 

Responden kedua menambahkan alasan menagapa ia masih mempertahankan 

pernikahannya, yaitu masih memiliki visi dan misi yang sama serta merasa 

bertanggung jawab kepada anak dan istri. 

 

B. Saran 

Peneliti bisa memberikan saran terkait hasil penelitian ini kepada: 

1. Responden penelitian 

Responden dinilai memiliki komitmen dalam menjalani hubungan 

jarak jauh. Sebaiknya responden tetap mempertahankan komitmen, prinsip 

dalam pernikahan, kontrol diri, dan terus menjalankan peran sebaik mungkin. 
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Kita menyadari bahwa seseorang yang ditinggal pergi istrinya menjadi TKW 

tidak jarang dipandang sebelah mata oleh masyarakat, namun hal tersebut 

bukan berarti menjadi hal yang melemahkan. Justru hal tersebut menjadi 

kesempatan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa laki-laki yang 

istrinya menjadi TKW tetap mengemban tanggung jawab sebagai kepala 

keluarga yang memiliki tugas utama mencari nafkah. 

2. Peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti yang ingin mengangkat permasalahan seperti ini, 

sebaiknya melakukan observasi secara lebih intens. Hal ini dimaksudkan 

supaya peneliti bisa mendapatkan gambaran lebih jelas bentuk interaksi 

antara responden dengan kelaurga maupun lingkungan sosialnya sehingga 

mampu mendukung hasil wawancara. Untuk peneliti selanjutnya, ketika akan 

melakukan wawancara alangkah lebih baiknya untuk memperhatikan waktu 

dan kondisi responden. Selain itu, alangkah lebih baik jika peneliti 

selanjutnya bisa memperkaya latar belakang responden yang memiliki 

hubungan pernikahan jarak jauh karena hal ini mungkin berpengaruh pada 

dinamika psikologis responden. Seperti, komitmen pernikahan pada istri yang 

suminya menikah lagi, komitmen pernikahan pada laki-laki yang memiliki 

istri lebih dari satu, dan lain sebagainya. 

3. Pemerintah Kabupaten Indramayu 

Alangkah lebih baiknya pemerintah Kabupaten Indramayu lebih 

peduli dengan kasus-kasus yang muncul dikarenakan seorang istri bekerja 

menjadi TKW di luar negeri. Tidak sedikit kasus perceraian dipicu oleh 
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permasalahan ini. Sebaiknya, pemerintah Kabupaten Indramayu memberikan 

arahan seperti sosialisasi kepada suami yang ditinggal istrinya menjadi TKW, 

membatasi jumlah wanita yang bekerja menjadi TKW, atau menciptakan 

lapangan kerja lebih banyak untuk masyarakat Indramayu yang mayoritas 

berpendidikan rendah. 

	


