
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dilakukan maka penulis dapat memberikan kesimpulan  sebagai berikut: 

Kepuasan pernikahan PSK yang telah berkeluarga pada penelitian ini 

ditinjau dari beberapa aspek mempunyai hasil yaitu ada subjek yang tidak 

merasakan kepuasan terhadap pernikahan. Hal tersebut dapat dilihat dari 

beberapa aspek berikut yaitu aspek komunikasi, waktu luang, pemecahan 

masalah, pengaturan keuangan, orientasi seksual, hubungan keluarga dan 

teman, keyakinan beragama, kepribadian pasangan dan peran sebagai orang 

tua. Pada aspek komunikasi maka PSK dengan keluarga jarang memiliki 

komunikasi efektif dengan keluarga sehingga tidak terjalin kedekatan antara 

suami dan istri.Waktu luang yang dimiliki juga masih terbatas karena PSK 

pulang larut malam sehingga kurang bisa menyempatkan untuk bersama di 

rumah.Dalam hal pemecahan masalah yang dihadapi PSK yang menjadi 

subjek penelitian lebih pada memecahkan masalah sendiri daripada 

menyelesaikannya dengan pasangan karena cenderung pasangan kurang 

berperan dalam memecahkan masalah dalam keluarga. 

Terkait dengan pengaturan keuangan maka PSK yang bekerja 

mencari uang untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga karena 

pendapatan suami yang dinilai masih kurang untuk mencukupi.Orientasi 



seksual yang dimiliki, bagi subjek penelitian tidak memiliki ketertarikan 

secara seksual dengan laki-laki lain hanya menganggap sebatas sebagai 

pelanggan. Begitu juga dengan suami dari subjek tidak memiliki 

ketertarikan dengan perempuan lain. Dalam hal perannya dengan keluarga 

mayoritas yang menjadi subjek dalam penelitian ini menyatakan bahwa 

kurang memiliki peran terhadap keluarga terutama dalam mengurus rumah 

tangga. 

Subjek penelitian memiliki keyakinan agama yang sama dengan 

suami yaitu Islam, akan tetapi dalam hal beribadah masih kurang dan sadar 

bahwa pekerjaan yang dilakukannya dilarang oleh agama. Kepribadian yang 

dimiliki pasangan ada subjek menyatakan bahwa kepribadian suami 

memiliki sifat yang cuek, pendiam akan tetapi ada juga suami subjek yang 

pengertian dan tidak banyak menuntut dan salah satu subjek yang merasa 

bahwa suami egois dan mudah marah. Dalam hal peran sebagai orang tua 

maka ada PSK yang berusaha untuk menjadi ibu yang baik untuk anaknya 

walaupun waktu yang dimiliki terbatas, ada juga PSK yang tidak dapat 

mengurus keluarga karena keterbatasan waktu dan suami memaklumi, PSK 

juga ada yang bersama-sama dengan suami saling membantu dalam hal 

mengurus anak dan keluarga.  

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Diharapkan bagi subjek yaitu PSK diharapkan untuk tidak melakukan 

atau melanjutkan kembali menjadi PSK. Subjek dapat mengikuti kursus 



untuk menambah keterampilan sehingga permasalahan istri yang 

menjadi PSK tidak ada lagi. Subjek selanjutnya dapat menjalankan 

perannya dengan baik sebagai istri dan ibu bagi anak-anak dan menjalin 

hubungan yang baik dengan suami. Jalinan hubungan yang baik maka 

akan tercapai kepuasan dalam pernikahan. 

2. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya dapat membangun raport yang 

lebih baik agar kendala yang muncul dalam melakukan penelitian 

seperti kurang terbukanya subjek saat memberikan informasi dapat 

diminimalisir. 

 


