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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab VI ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran sehubungan 

dengan pencapaian tujuan penelitian yang telah dirumuskan yaitu Untuk mengetahui 

proses komunikasi interpersonal dalam pacaran di Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga yang dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan etnis Jawa-Tionghoa dan 

agama Islam-Kristen. 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul Pengaruh 

Perbedaan Etnis Jawa – Tionghoa dan Agama Islam – Kristen Terhadap Proses 

Komunikasi Interpersonal Dalam Berpacaran dan berdasarkan uraian dan fakta 

yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, 

yaitu : 

1. Berdasarkan analisis dan aplikasi teori di atas dapat disimpulkan  bahwa tidak 

adanya pengaruh pada sikap, bahasa, dan tata cara berperilaku masing-masing 

individu yang berpacaran. Pengaruh perbedaan budaya justru terlihat pada 

keluarga masing-masing individu, dimana terdapat beberapa pasangan yang 

belum mendapatkan restu atau ditentang oleh keluarga. Hal ini dikarenakan 

bahwa adanya aturan dan panutan dalam etnis dan agama tertentu yang masih 

tetap dipertahankan. Meskipun begitu hal ini tidak membuat pengaruh besar 

pada masing-masing individu untuk dijadikan sebuah alasan dalam melakukan 

pemutusan hubungan, karena bagi mereka dasar dari menjalankan sebuah 

hubungan adalah cinta dan komitmen untuk bertahan lama. 
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2. Keseriusan pada tahapan intim yang telah dikemukan oleh Devito (2007:219) 

menjadikan titik acuan setiap pasangan untuk lebih komplek melihat langkah 

kedepan dari masing-masing hubungan mereka. Seperti yang telah dipaparkan 

di atas meskipun masing-masing individu tidak merasa bahwa perbedaan 

bukan menjadi masalah dalam hubungn mereka akan tetapi pihak dari 

lingkungan sosial lah yang justru menjadikan hal ini suatu masalah pada 

pasangan yang sudah menunjukan keseriusan hubungan untuk maju ke 

tahapan yang lebih serius yaitu pernikahan.   

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh 

penulis adalah : 

1. Bagi masing- masing individu yang saat ini sedang dalam proses berpacaran 

dengan adanya perbedaan budaya agar lebih dini memikirkan dan memahami 

karakter pasangan serta lingkungan sosialnya, agar nantinya ketika sampai 

pada tahapan yang lebih serius tidak akan mengalami permasalahan yang 

nantinya akan merugikan masing-masing individu. Pacaran adalah sebuah 

tahapan awal untuk lebih mengenal, memahami, dan berkomitmen, oleh 

karena itu bagaimana proses dari sebuah hubungan berpacaran itu digunakan 

untuk menggali hal-hal yang positif, meleburkan perbedaan dan membuktikan 

agar bisa lebih baik.  

 

2. Bagi peneliti selanjutnya, yang berminat untuk meneliti masalah yang 

berkaitan dengan komunikasi dan perbedaan budaya diharapkan untuk bisa 

melanjutkan penelitian ini dengan melakukan penelitian mengenai hubungan 

pernikahan. Sehingga nantinya akan dapat terlihat pengaruh yang lebih nyata 

dalam kehidupan nyata yang sebenarnya dalam rumah tangga.  

 


