
 
 

 
99 

 

BAB IV 

PENUTUP 

Bab keempat dalam penelitian ini menjelaskan simpulan, implikasi penelitian 

yang berkaitan dengan akademik, praktik, dan sosial, serta rekomendasi penelitian 

yang didasarkan oleh hasil penelitian. Kesimpulan akan mendeskripsikan jawaban dari 

tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan pemeliharaan hubungan pasangan yang 

menikah melalui proses ta’aruf, pola interaksi, serta konflik yang dialami dalam rumah 

tangga. 

4.1 Simpulan 

a. Pasangan yang menikah melalui proses ta’aruf memiliki pola interaksi 

complementary. Suatu keputusan ditentukan oleh pihak suami. Gaya 

komunikasi yang dimiliki oleh pihak yaitu gaya komunikasi eksternalisasi. 

Sedangkan gaya komunikasi yang dimiliki oleh pihak istri adalah gaya 

internalisasi.  

b. Seluruh pasangan ta’aruf dapat memberikan respon dengan baik serta terbuka 

melalui saran dan pendapat yang saling disampaikan secara dua arah. Ketika 

suami menyatakan suatu pendapat atau keputusan, istri cenderung merespon 

dengan cara one down, sedangkan untuk respon yang diberikan ketika 

berdiskusi cenderung bersifat one across. 

c. Konflik yang kerap terjadi pada awal masa pernikahan cenderung disebabkan 

oleh keadaan pasangan yang belum saling mengenal sehingga belum menge-
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tahui kebiasaan satu sama lain. Selain itu, sering muncul kekhawatiran akan 

adanya pihak kedua baik itu poligami bagi suami, maupun kedekatan istri 

dengan laki-laki lainnya.  

d. Penyelesaian konflik yang terjadi dilakukan dengan cara kolaborasi dan 

kompetisi. Setiap konflik yang terjadi selalu bersifat konstruktif. 

e. Pemeliharaan hubungan pasangan yang menikah melalui proses ta’aruf dialami 

dalam beberapa elemen.  

1. Elemen yang pertama yaitu menciptakan suasanan positif dengan 

melakukan hal yang sama-sama digemari, melakukan kerjasama dalam 

urusan eksternal dan internal, serta memperdalam pengetahuan keagamaan. 

2. Elemen yang kedua adalah menjaga keterbukaan dengan perjanjian untuk 

menceritakan semua hal dan satu pasangan informan membuat perjanjian 

untuk membatasi apa yang harus disampaikan dan apa yang tidak perlu 

disampaikan.  

3. Elemen yang keetiga adalah adanya jaminan dan komitmen yang dilakukan 

dengan perjanjian untuk tidak melakukan poligami bagi suami dan 

menjalankan tugas rumah tangga yang telah disepakati bagi istri walaupun 

masih kuliah.  

4. Elemen yang keempat yaitu membangun jaringan telah ditunjukan oleh 

informan dengan berhasil memeluk hati keluarga pasangan satu sama lain. 
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5. Elemen yang kelima yaitu berbagi tugas dilakukan dengan membagi peran 

eksternal dan internal serta saling membantu meringankan perkerjaan satu 

sama lain. 
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4.2 Implikasi 

a. Implikasi Teoritik 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teori Pemeliharaan 

Hubungan 

1. Positivistik 

2. Keterbukaan 

3. Jaminan 

4. Jaringan 

5. Berbagi tugas 

Manajemen 

Konflik 

Teori Pola Interaksi 

1. Simetris 

2. Komplementer Gaya 

Interpersonal 

Komunikasi 

Gaya interpersonal komunikasi adalah salah satu 

faktor yang memberikan dampak terhadap bagaimana 

pola interaksi pada pasangan terjadi. Gaya komunikasi 

ekternalisasi yang dimiliki oleh suami menciptakan 

pola interaksi komplementer pada hubungan. 

Teori Pemeliharaan Hubungan menjabarkan konsep 

upaya yang dilakukan dalam menjaga keharmonisan 

keluarga dan belum memberikan konsep mengenai 

bagaimana konflik dapat terjadi serta bagaimana upaya 

penyelesaiannya. Sehingga perlu ditambahkan konsep 

mengenai konflik dan manajemen konflik. 

Pemeliharaan Hubungan Pasangan 

yang Menikah Melalui Proses Ta’aruf 
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Penelitian ini menggunakan Teori Pemeliharaan Hubungan dan Teori 

Pola Interaksi. Teori Pemeliharan Hubungan memberikan gambaran mengenai 

elemen-elemen dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga agar tetap 

terjaga keutuhan serta keharmonisannya, sedangkan Teori Pola Interaksi 

memberikan gambaran mengenai bagaimana proses komunikasi yang terjalin 

dalam hubungan rumah tangga, baik itu dari segi perintah, keputusan, respon, 

maupun pendapat. 

Teori Pemeliharaan Hubungan memiliki lima elemen mendasar yang 

dalam menjaga keberlangsungan hubungan, yaitu menciptakan suasana positif, 

perasaan optimis, keterbukaan, jaminan, jaringan, dan berbagi tugas. Kelima 

elemen itu telah dialami oleh informan dalam penelitian ini dan memiliki 

konsep tambahan pada konflik serta manajemen konflik yang dibutuhkan untuk 

melengkapi elemen pemeliharaan hubungan sebagai upaya penyelesaian 

masalah yang kerap terjadi. 

Teori Pola Interaksi memiliki dua jenis pola dalam komunikasi, yaitu 

simetris dan komplementer. Pola interaksi pada informan dalam penelitian ini 

ada komplementari. Untuk memahami lebih dalam mengenai interaksi yang 

terjadi pada pasangan informan, dibutuhkan konsep tambahan mengenai 

kebutuhan serta gaya interpersonal untuk mengetahui gaya komunikasi masing-

masing informan. 
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b. Implikasi Praktis 

Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai pemeliharaan 

hubungan dalam pasangan yang menikah melalui proses ta’aruf. Pengalaman-

pengalaman individu dalam penelitian ini membuktikan bahwa proses adaptasi 

dalam hubungan pernikahan pasangan yang menikah melalui proses ta’aruf 

dapat berjalan dengan baik dengan pemeliharaan hubungan dan pola interaksi  

yang baik.  

Belum mengenal calon pasangan satu sama lain tidak menjadikan 

pasangan informan merasa sulit untuk dapat menjalankan kehidupan setelah 

menikah. Dalam penelitian ini masing-masing pasangan dapat mengatasi 

masalah yang terjadi melalui diskusi-diskusi serta melakukan pemeliharaan 

hubungan rumah tangga pasca ta’aruf dengan dominasi suami sebagai 

pengambil suatu keputusan. 

c. Implikasi Sosial 

Melalui penelitian ini, masyarakat yang semula menganggap bahwa 

pernikahan yang terjadi melalui proses ta’aruf adalah hal yang tidak biasa 

menjadi lebih mengerti bahwa pernikahan melalui proses ta’aruf adalah hal 

yang baik dan tidak membawa banyak dampak negatif hingga mengganggu 

kelangsungan hidup dalam rumah tangga. Pemeliharaan hubungan serta pola 

interaksi yang tepat dan sesuai dengan sifat masing-masing pasangan akan 

menjadikan hubungan pasangan yang tadinya belum saling mengenal akan 

semakin memahamai karakter diri dan kebiasaan satu sama lain. 
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4.3 Rekomendasi 

a. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menggunakan pendekatan mix 

method yaitu kualitatif serta kuantitatif demi tercapainya hasil temuan 

penelitian yang mampu menjangkau permasalahan secara lebih 

komprehensif dan mendalam. 

b. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas subjek 

penelitian seperti hubungan pasangan yang telah menikah dengan usia 

pernikahan lanjut atau memiliki beberapa anak, maupun hubungan 

pernikahan yang dijalankan secara jarak jauh (LDR) untuk memberikan 

indikasi lain yang dapat terjadi dalam pemeliahraan hubungan keluarga. 

Sesuai dengan temuan penelitian ini, salah satu pasangan informan pernah 

menjalani hubungan perikahan jarak jauh di awal masa pernikahan pasca 

ta’aruf . Dalam keadaan tersebut, pasangan informan memiliki beberapa 

masalah yang kompleks dan menimbulkan salah paham diantara keduanya. 

 

 

 

 

 

 


