
BAB IV 

PENUTUP 

 

 

 Bab ini akan menguraikan kesimpulan dan hasil penelitian proses komunikasi untuk 

mempertahankan hubungan berpacaran serta memberikan saran yang diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan. 

 

1.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin mendeskripsikan proses komunikasi 

setiap pasangan dalam menjalin hubungan pacaran untuk mempertahankan hubungan, 

maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini bahwa proses komunikasi serta 

upaya untuk mempertahankan hubungan oleh setiap pasangan berbeda – beda.  

Proses komunikasi yang dijalin oleh pasangan pertama dan kedua tidak diawali 

dengan tahap perkenalan melainkan dengan melakukan tahap penjajagan untuk saling 

beradaptasi mengenai sikap satu sama lain hingga saling yakin untuk melanjutkan 

hubungan menuju tahap kebersamaan. Sedangkan pada pasangan ketiga telah melalui 

semua tahap dari tahap perkenalan, penjajagan, penggiatan, serta pengikatan.  

Upaya pemeliharaan hubungan yang dilakukan pada ketiga pasangan juga 

berbeda – beda. Pasangan pertama saling mengutamakan keterbukaan diri untuk 

menghindari konflik dan mempertahankan hubungan agar tetap stabil. Sedangkan pada 

pasangan kedua, mengutamakan komitmen untuk menjalin hubungan yang serius 



sehingga upaya – upaya untuk mempertahankan hubungan telah mereka lakukan, seperti 

saling memahami keadaan masing – masing.   

Pada pasangan ketiga, Upaya yang dilakukan untuk mepertahankan hubungan 

yaitu dengan mengutamakan keterbukaan diri agar meminimalisir hal – hal yang tidak 

diinginkan. Selain itu, di awal hubungan mereka sudah saling berkomitmen untuk dapat 

melanjutkan ke hubungan yang serius yaitu pernikahan.   

1.2 Implikasi Penelitian 

 

1.2.1 Implikasi Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini berhasil memberikan kontribusi bagi penelitian ilmu 

komunikasi dalam mengkaji teori – teori yang berkaitan dengan proses komunikasi 

untuk mempertahankan hubungan berpacaran yaitu  Relational Maintenance Theory. 

4.2.2    Implikasi Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat menjadi referensi atau panduan bagi pasangan 

berpacaran mengenai upaya – upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara serta 

mempertahankan hubungan walaupun selama menjalin hubungan tersebut pernah 

mengalami konflik.   

1.2.3  Implikasi Sosial 

Secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk para remaja 

yang sedang menjalin proses hubungan berpacaran bahwa proses untuk membentuk 

hubungan yang romantis dapat dilalui melalui berbagai tahap serta memberi panduan 

bagaimana cara menyelesaikan konflik yang tepat agar kualitas hubungan yang dijalin 

dapat terjaga dan dapat bertahan hingga ke tahap yang lebih serius.  


