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BAB V  

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 SIMPULAN 

Dalam penelitian yang merupakan kajian pola komunikasi keluarga 

peneliti berusaha memaparkan dan mengkaji lebih lanjut akan Teori 

Dialektika Relasional yang dikemukakan oleh Baxter mengenai pola 

komunikasi keluarga tiri dalam resolusi konflik. Berdasarkan penelitian ini, 

didapat kesimpulan yang menjawab tujuan penelitian sebagaimana 

dipaparkan di awal penelitian sebagai berikut: 

5.1.1 Pola Komunikasi Orang tua dan Anak dalam Keluarga Tiri Batak 

Pola komunikasi dalam keluarga tiri Batak terbilang unik, meski 

intensitas komunikasi dalam keluarga terbilang jarang, tidak ekspresif dalam 

berkomunikasi, namun menurut penuturan para subjek, suasana komunikasi 

dalam keluarga tiri lebih baik dibanding keluarga pertama, terutama untuk 

keluarga yang berpisah karena perceraian. Otoritas orang tua tiri pun 

diberikan penuh oleh orang tua kandung, setiap anggota keluarga terlibat 

pada saat melakukan peran dantanggung jawab masing-masing, dan tidak 

terdapat penghindaran dalam keluarga tiri Batak. 

Sedangkan pola yang didapat dari Teori Dialektika Relasional, teori 

ini merupakan perspektif mengenai pemeliharaan hubungan yang 

menegaskan adanya tarik-menarik (trade-offs) dan pertentangan hasrat yang 

menciptakan ketegangan dalam hubungan dekat (Baxter dan Montgomery, 

1996 dalam Berger dan Roloff, 2014, hlm. 452). Hal itu pula yang terjadi 

dalam keluarga tiri Batak, di awal sebelum perkenalan, setiap anggota 

keluarga mengalami ketidakpastian karena streotipe ibu tiri yang memang 

terbentuk di dalam diri masing-masing anggota kelaurga, namun para subjek 

mendapat kepastian setelah melakukan pendekatan dan mengenal sang ibu 

tiri lebih dekat. Dalam hal pengakuan, baik orang tua tiri, orang tua 

kandung, dan anak mengaku mengakui orang tua tiri sebagai pengganti 

orang tua kandung dan tidak terdapat pengasingan dalam hubungan keluarga 
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tiri Batak. Namun meski mengakui orang tua tiri sebagai anggota keluarga, 

ternyata secara keseluruhan, kebanyakan anggota keluarga ini tidak terbuka 

dan saling menutup diri. Melihat dari seluruh indikator, pola komunikasi 

keluarga tiri Batak adalah pola komunikasi semu, meski saling mengakui 

dan saling terlibat dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-

masing, kebanyakan dari subjek belum terbuka dan cenderung menutup diri 

pada anggota keluarga lain. 

5.1.2. Pola Komunikasi dalam Resolusi Konflik di Keluarga Tiri Batak 

Dengan pola komunikasi semu keluarga tiri Batak yang cenderung 

tertutup satu sama lain namun tetap terlibat dalam hal menjalankan peran 

dan tanggung jawab, serta pemberian otoritas penuh pada orang tua tiri, 

ternyata resolusi konflik yang paling efektif digunakan oleh keluarga tiri 

Batak dengan pola di atas adalah dengan cara kompromi dan diselingi 

lelucon. 

Pertemuan keluarga juga perlu dilakukan dalam hal resolusi konflik, 

untuk konflik yang melibatkan lebih dari dua anggota keluarga tiri yang 

berkonflik. Sedangkan penarikan diri untuk pola keluarga yang agak 

tertutup memang sebaiknya dihindari agar konflik tidak berlarut-larut dan 

masing-masing anggota keluarga makin menutup diri. 

Etnis Batak yang menerapkan budaya patriarki, yaitu kekuasaan 

dipegang penuh oleh lelaki juga berlaku pada resolusi konflik keluarga. 

Mediator dalam resolusi konflik keluarga tiri, baik itu keluarga tiri pertama 

maupun keluarga tiri kedua dalam penelitian ini adalah ayah selaku 

pemimpin keluarga. 

5.1.2.1. Resolusi Konflik antara Pasangan Keluarga Tiri Batak 

Konflik pada pasangan keluarga tiri Batak lebih dipicu karena 

permasalahan ekonomi. Menurut keempat orang subjek, perbedaan 

pandangan dalam mengatur keuangan lah yang menjadi sumber utama 

konflik. Mantan pasangan sendiri bukan menjadi penyebab konflik 

dalam hubungan pasangan keluarga tiri, dikarenakan setiap 
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berkomunikasi dengan mantan pasangan, sang suami selalu terbuka 

kepada istri dan yang dibicarakan hanya seputar perkembangan anak.   

Resolusi konflik pada kedua pasangan keluarga tiri Batak yang 

menjadi subjek penelitian pun mengungkapkan bahwa diskusi atau 

kompromi merupakan cara paling efektif dalam menyelesaikan konflik 

antar pasangan di keluarga tiri. 

5.1.2.2.Resolusi Konflik antara Anak dan Orang tua di Keluarga Tiri Batak 

Penyebab konflik pada anak dan orang tua di keluarga tiri Batak 

dominan hanya disebabkan oleh  permasalahan anak yang tidak mau 

disuruh dan tidak mau dingiatkan atau diikut campuri urusannya oleh 

orang tua tiri. Resolusi konflik yang digunakan pada konflik antar individu 

anak dan  orang tua pun biasanya dilakukan dengan kompromi dan 

diselingi tambahan lelucon untuk mencairkan suasana dan terkadang 

dilakukan pertemuan keluarga untuk konflik yang melibatkan seluruh 

anggota keluarga. 

 

5.2. IMPLIKASI PENELITIAN 

5.2.2. IMPLIKASI AKADEMIK 

Pada dasarnya penelitian ini merupakan sebuah kajian yang berusaha 

mengkaji mengenai pola komunikasi keluarga dalam hal ini keluarga 

tiri dan dikaitkan dengan pengalaman dari dua keluarga tiri Batak di 

Kota Bandung.  Penelitian ini juga diharapkan menyumbang kajian 

lebih lanjut akan topik pola komunikasi keluarga khususnya keluarga 

tiri, terutama dalam hal bagaimana penyelesaian atau resolusi konflik  

5.2.3. IMPLIKASI PRAKTIS 

Secara praktis, kajian ini diharapkan bermanfaat bagi keluarga tiri 

khususnya keluarga tiri Batak dalam hal penyelesaian konflik agar tidak 

terjadi lagi kegagalan kedua dalam rumah tangga. 

5.3. REKOMENDASI 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, berikut ini rekomendasi 

penelitian baik secara akademis maupun praktis: 
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5.3.2. Rekomendasi Akademis 

Secara akademis, penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pola 

komunikasi keluarga tiri Batak dalam resolusi konflik keluarga, 

sebagaimana kita ketahui, orangtua tiri mendapatkan “streotipe” negatif 

dari calon anak tiri dan keluarga tiri tentu rentan terjadi konflik karena 

tidak terdapat ikatan darah dan trauma akan kegagalan pernikahan 

pertama. Dengan demikian, untuk penelitian selanjutnya dapat 

dilakukan pada pola komunikasi keluarga tiri dengan budaya yang 

berbeda karena pasti akan terdapat perbedaan dalam pola 

komunikasinya. 

5.3.3.  Rekomendasi Praktis 

Secara umum melalui penelitian ini ditemukan beberapa hal yang harus 

ditingkatkan oleh keluarga tiri Batak agar lebih meningkatkan kualitas 

komunikasi terutama dalam hal resolusi konflik: 

1. Keterlibatan antar anggota keluarga tiri perlu ditingkatkan, terutama 

dalam hal komunikasi nonverbal perlu ditingkatkan, karena 

komunikasi nonverbal sangat diperlukan untuk mengharmoniskan 

keluarga, selain itu keterbukaan antar anggota keluarga juga sangat 

diperlukan untuk meminimalisir konflik dalam keluarga tiri Batak. 

2. Penyebab konflik yang rentan terjadi pada pasangan tiri Batak 

adalah masalah ekonomi, oleh karena itu, sebaiknya untuk 

kedepannya antara pasangan harus mengatur dengan jelas tentang 

pemasukan dan pengeluaran agar konflik dapat diminimalisir. 

3. Dengan pola keluarga yang tidak terlalu terbuka sama lain, meski 

dalam menjalankan peran dan tanggung jawab tetap terlibat, 

resolusi konflik sebaiknya memang dilakukan dengan kompromi 

dan tambahan lelucon, serta mengadakan pertemuan keluarga untuk 

makin menambah kedekatan pada keluarga tiri dan sebaiknya 

hindari resolusi konflik dengan penarikan diri salah satu anggota 

keluarga. 
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