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BAB V 

PENUTUP 

 

1.1. Kesimpulan 

Sejalan dengan tujuan yang dikemukakan yakni, mendeskripsikan pola 

komunikasi keluarga dalam menjaga keharmonisan yang dilakukan pasangan 

suami istri yang menjalani Long Distance Relationship. Maka penelitian ini 

menghasilkan beberapa temuan, pada saat menjalani hubungan terpisah jarak pola 

komunikasi yang diterapkan untuk menjaga keharmonisan adalam pola 

komunikasi persamaan dan pola komunikasi seimbang terpisah. 

Pola komunikasi persamaan diterapkan oleh pasangan 3, ditandai dengan 

proses komunikasi yang dilakukan secara jujur dan terbuka, terutama ketika 

berkomunikasi terkait dengan kondisi yang sedang dialami. Ketika ingin 

mengambil atau membuat keputusan didiskusikan terlebih dahulu dengan 

pasangan. Diskusi ini biasanya berlangsung secara tatap muka, karena mereka 

lebih menyukai cara ini daripada harus melalui media. 

 Pola komunikasi seimbang terpisah diterapkan oleh pasangan 1 dan 2 

dilakukan dengan cara saling memahami peranan yang dipegang oleh masing-

masing pasangan. Jika suami memiliki waktu relatif cukup padat karena 

pekerjaan, tidak dapat mengawali komunikasi terlebih dahulu, maka istri 

berinisiatif menghubungi pasangannya. Keduanya dapat saling memahami 

kewenangan dibidangnya masing-masing, sehingga mereka tidak menjadikan hal 

tersebut masalah besar dalam hubungan mereka. Pada saat menjalani hubungan 



 
 

 

terpisah jarak, terdapat kesepakatan diantara keduanya, siapa yang harus memulai 

komunikasi terlebih dahulu,  

Aspek keharmonisan yang meliputi, menjalankan kehidupan agama, 

kebersamaan waktu dalam keluarga, memiliki komunikasi yang baik dan ditandai 

dengan adanya proses komunikasi yang berlangsung secara timbal balik dalam 

keterpisahan jarak, serta adanya saling menghargai antar pasangan, semuanya 

ditemukan terdapat pada seluruh pasangan informan. 

5.2.    Implikasi Penelitian. 

Berikut rekomendasi yang dapat diberikan oleh peneliti, terkait penelitian 

ini : 

1.1.1. Implikasi Akademis. 

Secara akademis Teori Pola Interaksi Hubungan memberi kontribusi, yang 

diterapkan untuk kasus pasangan yang terpisah jarak.  

5.1.2 Implikasi praktis. 

Secara peraktis, penelitian ini dapat menjadi panduan pada pasangan 

suami istri yang terpisah jarak dalam menjaga keharmonisan. 

1.1.2. Implikasi sosial. 

Penelitian ini dapat menjadi panduan,bagi semua pasangan suami istri 

yang akan dan sedang menjalani Long Distance Relationship agar dapat 

menjaga keharmonisan dalam keluarga, pada saat menjalani hubungan 

tersebut. 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 


