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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Bentuk konflik dalam keluarga di Desa Prasung Tambak Kecamatan Buduran 

Kabupaten Sidoarjo yaitu: (a) Pertengkaran, merupakan racun bumbu dalam 

keluarga yang menimbulkan terjadinya konflik dalam keluarga karena 

hubungan keluarga yang kurang harmonis sehingga permasalahan yang ada 

didalam keluarga tidak baik. Didalam sebuah hubungan rumah tangga ini 

selalu mengeluarkan emosi-emosi yang muncul didalam dirinya (b) Tidak 

saling menengur antara suami dan istri, karena sang suami pun sudah 

menyebabkan adanya permasalahan didalam keluarga tersebut. Sampai 

sekarang pun hubungan suami istri ini memutuskan jalinan silaturrahmi (c) 

Tidak saling menghargai sesama pasangannya, sang istri merasa tidak 

dihargai karena suami selalu melukai hati sang istri. Sehingga istri pun 

kurang menghormati sang suami dalam memimpin keluarga, selalu saja 

suami istri ini membela dirinya sendiri supaya bisa menutupi kesalahan-

kesalahannya . 

2. Latar belakang  konflik dalam keluarga di Desa Prasung Tambak Kecamatan 

Buduran Kabupaten Sidoarjo yaitu: (a) Kurang adanya komunikasi yang 

terjalin didalam hubungan rumah tangga yang terjadi timbulnya interkasi 

yang kuat terhadap sesama pasangan (b) Suami yang hiperseks dapat 

menyebabkan perselingkuhan didalam hubungan rumah tangga (c) Suami 

yang kurang memberikan kasih sayang terhadap istri dapat menyebabkan 
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timbul rasa sakit hati didalam diri sang istri, kurang adanya kasih sayang yang 

selama ini bina dalam rumah tangga. Sampai anaknya pun tidak terawat 

karena hubungan orang tua yang tidak baik (d) Perbedaan pendapat antara 

suami dan istri. Sering sekali didalam sebuah keluarga perbedaan pendapat itu 

menjadi salah satu utama dalam munculnya permasalahan didalam keluarga. 

Terkadang istri mengeluarkan pendapatannya dengan baik supaya muncul 

jalan keluar dalam menghadapi konflik didalam keluarga itu akan tetapi sang 

suami menghiraukan pendapatnya. 

B. Saran 

 Penulis memberikan saran untuk keluarga yang berkonflik yaitu: 

 Didalam suatu hubungan saling menciptakan komunikasi dengan baik supaya 

tidak terjadi adanya kesalahpahaman dan kecurigaan terhadap sesama 

pasangan. 

 Adanya keterbukaan dalam hal apapun meskipun masalah pribadi lebih baik 

saling dibicarakan dan diselesaikan dengan sebaik mungkin. 

 Menciptakan suatu kepercayaan dalam hubungan hal yang terpenting dalam 

menghindari adanya konflik. 

 Saling menghargai terhadap sesama pasangan supaya dapat menjadi contoh 

untuk masa depan anaknya nanti. 

 Berikanlah kasih sayang dan perhatian terhadap sesama pasangan. 

 


