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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berawal dari fenomena banyaknya pasangan suami istri yang berhasil menjalankan 

hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Cianten. Semantara itu, berdasarkan penelitian 

terdahulu mengenai hubungan pernikahan jarak jauh didapatkan hasil bahwa hal tersebut 

memiliki resiko yang tinggi terjadinya sebuah konflik atau masalah bahkan hingga 

menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti mengenai 

koordinasi makna pesan dalam komunikasi interpersonal pasangan suami istri yang 

menjalankan hubungan jarak jauh sebagai salah satu upaya menjaga hubungan. 

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi-

terstruktur dan dokumentasi. Berdasarkan hasil data yang ditemukan dan telah diolah oleh 

peneliti ditemukan beberapa temuan yaitu gambaran keluarga, proses kehidupan LDM 

(Long distance marriage), proses komunikasi, pesan dan konflik. Setelah itu, kelima 

temuan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori manajemen makna terkoordinasi. 

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa koordinasi makna pesan pasangan 

suami istri yang menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh tidak selalu mencapai 

koordinasi. Hal tersebut diakibatkan karena masing-masing pasangan memiliki 

kemampuan berkomunikasi yang berbeda, serta adanya jarak yang memisahkan diantara 

mereka. Selain itu, koordinasi dapat tercapai dengan bergantung pada kondisi dan situasi 

yang terjadi ketika melakukan komunikasi. Di Desa Cianten sendiri jaringan sangat sulit 

ditemukan dan sering kali tidak stabil yang pada akhirnya membuat komunikasi menjadi 

terhambat dan tidak tersampaikan dengan baik.  

Jaringan yang buruk tersebut tidak menghalangi pasangan informan yang berada di 

Desa Cianten untuk melakukan komunikasi. Ada beberapa upaya yang dilakukan ketika 

akan melakukan komunikasi yaitu mengupayakan jaringan internet yang kuat sebelum 

melakukan komunikasi agar pesan tidak terpotong-potong, menyampaikan pesan dengan 

intonasi dan artikulasi yang jelas serta penambahan gerak tubuh, mimik wajah, stiker dan 

emoticon ketika melakukan komunikasi. Selain itu, pasangan lainnya harus melakukan 

beberapa hal yaitu memperhatikan isi pesan yang disampaikan oleh komunikator, 
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memikirkan reaksi atau tindakan yang akan dilakukan, menanyakan kembali jika pesan 

tidak dimengerti dan mengulang kembali atau menyimpulkan kembali pesan yang sedang 

dibicarakan. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan analisis data dan kesimpulan tentang penelitian berjudul Koordinasi 

makna pesan pasangan suami istri yang menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh (Studi 

Fenomenologi Pada Pasangan Yang Menjalankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Di Desa 

Cianten), maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut: 

• Saran Teoritis 

1. Peneliti melihat masih banyak hal yang dapat diteliti dari hasil temuan 

penelitian ini seperti pengaruh budaya dalam komunikasi dan interaksi 

simbolik yang dialami oleh pasangan yang menjalankan hubungan 

pernikahan jarak jauh. 

2. Peneliti menyarankan peneliti lain untuk meneliti upaya mengkoordinasikan 

makna pesan pada objek yang lain seperti pasangan suami istri commuter 

marriage, karena referensi mengenai hal tersebut dirasa masih kurang 

sehingga akan membuat pembaca kesulitan untuk memperbanyak informasi 

sebagai bahan bacaan mengenai pentingnya mengkoordinasikan sebuah 

makna dalam percakapan. 

3. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pasangan yang sudah lama 

menjalankan hubungan jarak jauh akan melakukan white lies dalam 

percakapannya sebagai upaya memelihara hubungan, untuk itu peneliti 

menyarankan peneliti selanjutnya menggali lebih dalam mengenai White lies 

dalam hubungan suami istri. Penelitian dapat dilakukan dengan 

menggunakan teori Dramaturgi.  

4. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa fitur emoji dan stiker dalam media 

whatsapp sering digunakan sebagai upaya membangun romantisme 

pasangan yang menjalankan hubungan jarak jauh, untuk itu peneliti 

menyarankan peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam mengenai 

fitur emoticon dan stikernya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga 
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dengan menggunakan teori semiotika yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan simbol-simbol tersebut. 

 

• Saran Praktis 

1. Peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk menggali lebih dalam 

informasi ketika melakukan wawancara secara langsung. Akibat sulitnya 

jaringan internet di Desa Cianten peneliti kesulitan untuk menghubungi para 

informan untuk wawancara melalui media. 

2. Pada hasil penelitian ditemukan bahwa koordinasi makna pesan akan 

tercapai karena adanya kerja sama antara pasangan itu sendiri. Untuk itu, 

peneliti menyarankan kepada para pasangan suami istri agar saling 

bergotong royong untuk membangun komunikasi yang efektif sehingga 

terciptanya hubungan yang baik 

3. Pada hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat hambatan yang 

menyebabkan pesan tidak dimaknai sama oleh pasangan, dimana pada 

akhirnya menyebabkan terjadinya sebuah konflik. Oleh karena itu 

sebaiknya pasangan suami istri melakukan komunikasi interpersonal 

dengan mengedepankan keterbukaan, kepercayaan, saling menghargai dan 

menghormati. 

4. Bagi pasangan suami dan istri yang menjalankan hubungan pernikahan 

jarak jauh, komunikasi sangat penting untuk dilakukan disamping pesan 

dalam komunikasi tersebut penting atau tidak penting. Oleh karena itu, 

sebaiknya intensitas dalam berkomunikasi dilakukan sesering mungkin agar 

hubungan pernikahan dapat tetap berjalan dengan baik. 

 


