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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, 

maka pada bab ini peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut : 

a. Pandangan Wanita Pangandaran yang Menikah Dengan Warga 

Negara Asing perekonomian dan fisik terhadap warga negara asing bukan 

menjadi hal yang paling utama. Namun, perhatian lebih yang di berikan 

warga negara asing dan sifat mereka yang mampu menerima pasangannya 

apa adanya tanpa melihat fisik membuat para wanita terutama di daerah 

Pangandaran tertarik untuk menjalin hubungan dan menikah dengan warga 

negara asing. Hal itulah yang membuat setiap informan memberikan 

pandangan yang baik dan akhirnya memutuskan untuk menikah dengan 

warga negara asing. 

b. Perasaan Wanita Pangandaran yang Menikah Dengan Warga Negara 

Asing menganggap bahwa itu semua adalah perasaan yang membuat 

mereka tahu bagaimana cara menjaga sebuah kepercayaan seseorang dan 

saling jujur, mau itu dari pihak pria (suami) maupun dari pihak orang tua 

informan. Selain itu, dari adanya pernikahan tersebut informan mampu 

merasakan bagaimana memiliki keluarga dan hidup yang baru selain 

dengan warga negara Indonesia.  Selain itu mereka merasa lebih bahagia 
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dan mampu mendapatkan wawasan lebih dengan cara saling 

berkomunikasi dari pihak pria (suami). 

c. Konsep Diri  wanita yang menikah dengan warga negara asing tau betul 

tentang dirinya dan apa yang telah dia perbuat teruatama hidup yang telah 

dia pilih. Berawal dia memulai interaksi dengan warga negara asing dan 

kemudian memulai menjalin hubungan dengan warga asing yang dimana 

hal tersebut menjadikan itu pengalaman baru bagi dirinya. Dalam 

Meningkatkan Eksistensi Dirinya, wanita Pangandaran mulai memilih 

warga negara asing sebagai pasangannya karena mungkin hal tersebut 

dirasa akan merubah sesuatu dalam hidupnya. Dalam setiap pandangan 

wanita Pangandaran pria asing yang datang berkunjung ke Indonesia itu 

memiliki banyak uang dan sudah pasti mereka berpikikir jika mereka 

menikah dengan pria asing akan merubah tingkat perekonomiannya. Akan 

tetapi, hal tersebut menjadikan wanita Pangandaran yang menikah dengan 

warga asing mulai merubah cara hidupnya seperti cara berpakaian ataupun 

tingkat sosial mereka yang mungkin berubah menjadi lebih terlihat dari 

sebelumnya. Dengan kata lain manusia sadar akan keberadaannya di 

dunia. 

 

5.2  Saran 

5.2.1  Saran Bagi Masyarakat Pangandaran 

1. Jangan selalu salah menilai mengenai wanita yang menikah dengan 

warga negara asing, karena perekonomian di daerah Pangandaran bisa 
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di katakan menengah ke bawah jadi hal tersebut menjadi salah satu 

pilihan bagi wanita Pangandaran memilih menikah dengan warga 

negara asing untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. 

2. Bagi masyarakat sendiri khususnya pemerintah mungkin harus lebih 

memberikan kemudahan dalam setiap pembuatan surat KITAS atau 

KITAP bagi mereka yang menikah beda negara karena hal tersebut 

akan mempersulit juga bagi anak mereka nantinya. 

3. Cobalah untuk lebih memberikan alasan yang detail berdasarkan 

kenyataan ketika menjelaskan alasan menikah dengan pria asing agar 

menjadi contoh yang baik.  

5.2.2  Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

1. Peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya juga harus 

mampu menggali lebih banyak informasi terhadap informan apalagi 

dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang mengharuskan kita 

untuk mengetahui permasalahan yang sebenarnya. 

2. Untuk selalu terus mencari dan membaca referensi lain lebih banyak 

lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya bisa jauh lebih baik dan 

lebih maksimal. 

3. Jangan pernah menyelesaikan sebuah penelitian secara deadline 

ataupun jangan pernah menyia-nyikan waktu untuk menyelesaikan 

penelitian. 

 

 


