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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

5.1 Simpulan 

Penelitian terkait komunikasi interpersonal dengan melihat ciri-ciri 

komunikasi interpersonal yang dikemukakan oleh Devito (1997, hlm.25) serta di 

dukung dengan bentuk  proses komunikasi interpersonal termediasi oleh Kjeldskov 

dkk (2005, hlm. 102) mengenai pasangan menikah yang termediasi oleh aplikasi 

kencan online Tinder. Berdasarkan penelitian ini, didapatkan kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari pertanyaan dan tujuan penelitian yang dipaparkan di bagian 

awal penelitian sebagai berikut : 

5.1.1 Latar Belakang Menggunakan Aplikasi Kencan Online Tinder 

Sejak kemunculan aplikasi kencan online tinder ke Indonesia pada tahun 2015 

memperkenalkan kemampuan untuk mencari pasangan atau sekedar menambah teman 

pada masyarakat Indonesia. Aplikasi layanan pencarian jodoh dengan menggunakan 

profil dan layanan fitus GPS yang memfasilitasi komunikasi antara pengguna yang 

saling tertarik satu sama lain, sehingga memungkinkan kecocokkan pada pengguna 

untuk mengobrol. 

Pada tahun 2016-2017 banyak pengguna internet yang mulai tertarik dengan 

aplikasi kencan online tinder, salah satunya informan yang sedang diteliti. Informan 

mulai tertarik menggunakan aplikasi kencan online tinder pada tahun 2016-2017. 

Banyak informasi beredar mengenai aplikasi kencan online tinder dari lingkungan 

terdekat seperti pertemanan sampai terdengarnya beberapa kasus terkait pasangan 

yang bertemu melalui aplikasi kencan online tinder yang menjadi alasan informan 

tertarik menggunakan aplikasi kencan online. 

Informan terdorong menggunakan aplikasi kencan online dengan alasan yang 

beragam seperti rasa penasaran ingin mencoba, mengikuti teman yang sudah mecoba 

terlebih dahulu atau justru memiliki niat untuk benar-benar mencari pasangan. Proses 

mendapatkan pasanganpun beragam, akan tetapi kebanyakan informan mulai 

berlanjut menjalin hubungan yang lebih serius ketika sudah melakukan komunikasi 

setelah berbulan-bulan. 
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5.1.2 Keterbukaan Komunikasi Pada Pasangan Kencan Online 

Pasangan kencan online sudah membangun keterbukaan komunikasi sejak 

pertama berkenalan melalui aplikasi kencan online tinder. Hal tersebut terbukti karena 

satu sama lain saling merespon sehingga komunikasi berlanjut ke tahap berikutnya. 

Keterbukaan komunikasi dilakukan melalui media sehingga belum ada komunikasi 

secara tatap muka. 

Seiring berjalannya waktu dan komunikasi yang semakin mendalam, pasangan 

kencan online memutuskan untuk bertemu secara langsung sebagai simbol hubungan 

yang mulai serius. Beragam alasan informan ketika pasangan mengajak untuk 

bertemu, misalnya menunda-nunda waktu bertemu atau justru membatalkan 

pertemuan tersebut dan yang mendominasi untuk menunda-nunda atau membatalkan 

adalah pihak perempuan karena dirasa belum siap. 

Akan tetapi setiap pasangan tentu memiliki harapan masing-masing dalam 

menjalin hubungan yang termediasi melalui aplikasi kencan online tinder, karena 

pada dasarnya setiap informan memiliki harapan untuk menemukan pasangan yang 

cocok. Namun, berdasarkan hasil penelitian seluruh pasangan menyatakan bahwa 

mereka semakin terbuka satu sama lain ketika sudah bertemu secara tatap muka. 

5.1.3 Komunikasi Interpersonal Termediasi Aplikasi Kencan Online Tinder 

Komunikasi interpersonal yang dilakukan pasangan kencan online akan 

berbeda dengan yang dialami pasangan pada umumnya. Media yang menjadi alat 

untuk berkomunikasi sering kali mengalami kendala baik teknis maupun 

komunikasinya itu sendiri. Berbagai proses dilakukan pasangan kencan online agar 

bisa membangun komunikasi interpersonal diantara pasangan tersebut, 

Dalam hal ini pasangan kencan online harus memenuhi beberapa aspek yang 

ada pada komunikasi interpersonal termediasi. Hal tersebut terdapat pada hasil yang 

dikemukakan oleh informan, dimana aspek-aspek tersebut sudah terpenuhi sehingga 

komunikasi interpersonal bisa dibangun diantara pasangan kencan online. 

Pasangan kencan online dituntut untuk dapat membangun rasa percaya, 

komitmen, emosi dan perasaan satu sama lain menggunakan media yang digunakan. 

Konflik yang dihadapi pun terkadang mengalami kesulitan tersendiri karena 

penyelesaian yang dilakukan secara tidak langsung terkadang menghambat pada 
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penyelesaian konflik. Akan tetapi hal tersebut dapat dilewati oleh pasangan kencan 

online sehingga mereka mampu menjalani hubungan sampai ke jenjang pernikahan. 

5.1.4 Komunikasi Interpesonal Setelah Menikah 

Pada umumnya pasangan yang memutuskan untuk menikah telah mengalami 

proses membangun keterbukaan satu sama lain. Begitu pula dengan pasangan kencan 

online, meskipun komunikasi yang dibangun berawal melalui media, tidak 

menjadikan halangan menuju ke jenjang pernikahan. 

Hal tersebut terbukti pada pasangan kencan online yang mampu sampai 

jenjang pernikahan. Komunikasi setelah menikah dirasa cukup baik dibandingkan 

sebelum menikah, yang paling mengalami perubahan adalah tingkat komunikasi 

secara tatap muka berlangsung setiap hari sehingga komunikasi semakin intens satu 

sama lain. 

Perihal keterbukaan diri satu sama lain, tingkat kepercayaan, tingkat 

keyakinan semakin membaik ketika sudah menikah. Dalam penyelesaian konflik 

dilakukan secara tatap muka sehingga penyelesaian tidak ada kendala. Pada dasarnya 

pemenuhan komunikasi interpersonal pasangan kencan online terjadi ketika pasangan 

sudah menikah. 

5.2 Implikasi 

5.2.1 Implikasi Akademis 

Secara akademis, penelitian ini menjadi kajian mengenai Transformasi 

Komunikasi Interpersonal pada Pasangan Kencan Online. Melalui penelitian ini, 

diharapkan dapat menyumbang kajian lebih lanjut mengenai Transformasi 

Komunikasi Interpersonal pada Pasangan Kencan Online. 

5.2.2 Implikasi Praktis 

5.2.2.1 Latar Belakang Menggunakan Aplikasi Kencan Online Tinder 

Dengan mengetahui latar belakang pasangan menggunakan aplikasi kencan 

online pengaruh yang timbul adalah selain informan mendapatkan pasangan, aplikasi 

kencan online dapat digunakan sebagai aplikasi untuk mencari relasi. Tidak semua 

orang yang menggunakan aplikasi kencan online hanya untuk mencari pasangan, akan 

tetapi jika digunakan dengan maksud positif pengguna aplikasi kencan online dapat 
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lebih mengenal dunia lebih luas lagi karena aplikasi kencan online tidak ada batasan 

baik ruang maupun waktu. 

Respon beragam dari pasangan pengguna aplikasi kencan online yang 

akhirnya menikah secara langsung ataupun tidak langsung juga belajar membangun 

keterbukaan komunikasi yang berbeda dari pasangan pada umumnya karena pasangan 

kencan online sama-sama tidak tahu latar belakang dari pasangannya masing-masing. 

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil simpulan yaitu  dari komunikasi yang 

dibangun pasangan kencan online membutuhkan proses komunikasi yang bertahap, 

maka dari itu jika pasangan memenuhi aspek dalam komunikasi interpersonal 

termediasi artinya komunikasi antar satu sama lain berhasil dibangun. 

5.2.2.2 Keterbukaan Komunikasi Pada Pasangan Kencan Online 

Keterbukaan komunikasi pada pasangan kencan online memiliki lebih besar 

pengaruh terhadap kedekatan atau hubungan yang sedang dijalani. Dalam aspek ini 

keterbukaan komunikasi lebih serius karena keterbukaan komunikasi yang dibangun 

sejak awal menjadi tiang pondasi bagi sebuah hubungan yang baru saja dibangun. 

Dalam membangun keterbukaan komunikasi ketika pasangan kencan online 

saling memberikan respon positif satu sama lain akan berakibat pada hubungan yang 

biasanya akan terus berlanjut menuju ke jenjang yang lebih serius. Maka dari itu 

penting bagi pasangan kencan online membangun keterbukaan komunikasi diawal 

hubungan. 

5.2.2.3 Komunikasi Interpersonal Termediasi Aplikasi Kencan Online Tinder 

Komunikasi interpersonal yang dibangun melalui aplikasi kencan online tentu 

berbeda dengan komunikasi interpersonal secara langsung atau tatap muka. Pasangan 

kencan online dituntut untuk membangun rasa percaya, empati, emosi dan aspek 

lainnya agar komunikasi interpersonal dapat terpenuhi. Akibatnya banyak dari 

pasangan kencan online yang mengalami hambatan terkait komunikasi itu sendiri. 

Dari hasil penelitian yang dapat dilihat di simpulan bahwa pasangan kencan 

online mengalami kesulitan ketika dihadapkan dengan suatu konflik diantara 

pasangan karena terdapat batasan baik ruang maupun waktu yang menghambat 

penyelesaian konflik. 



107 
 

 
Lupi Kurnia, 2019 
TRANSFORMASI KOMUNIKASI INTERPERSONAL PADA PASANGAN KENCAN ONLINE (STUDI KASUS PADA PASANGAN PENGGUNA 
APLIKASI TINDER) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repocitory.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

5.2.2.4 Komunikasi Interpersonal Setelah Menikah 

Setelah mengalami hubungan yang termediasi melalui aplikasi kencan online 

dan proses membangun keterbukaan komunikasi serta terpenuhinya komunikasi 

interpersonal sebelum menikah, hal tersebut dijadikan pondasi yang kuat untuk 

pasangan kencan online menuju kejenjang pernikahan. Akibatnya setelah pernikahan 

pasangan kencan online merasakan komunikasi yang cukup berbeda dari sebelumnya, 

dimana pasangan kencan online mengalami komunikasi yang jauh lebih baik. Perihal 

konflik pasangan kencan online sangat mengalami perubahan dimana penyelesaian 

dapat di selesaikan tanpa ada batasan ruang maupun waktu. 

5.3 Rekomendasi 

5.3.1 Rekomendasi Akademis 

Penelitian ini hanya memfokuskan pada komunikasi interpersonal sebelum 

dan sesudah menikah pada pasangan yang bertemu melalui aplikasi kencan 

online,dimana pasangan sama sekali tidak mengetahui latar belakang satu sama lain, 

dan benar-benar membangun komunikasi dari awal. Dengan demikian, penelitian 

selanjutnya dapat dilakukan mengenai manajemen konflik pada pasangan kencan 

online untuk lebih memperluas wawasan keilmuan. 

5.3.2 Rekomendasi Praktis 

5.3.2.1 Latar Belakang Menggunakan Aplikasi Kencan Online Tinder 

Penggunaan aplikasi kencan online bukan sekadar mencari pasangan akan 

tetapi jika digunakan dengan positif banyak manfaat yang akan didapat seperti 

mencari teman atau relasi. Agar pengetahuan tidak sebatas di lingkungan sekitar tetapi 

bisa dimana saja agar wawasan lebih luas. 

5.3.2.2 Keterbukaan Komunikasi Pada Pasangan Kencan Online 

Komunikasi diantara pasangan diharapkan saling terbuka satu sama lain, tidak 

hanya terjadi di salah satu pihak saja. Bagaimana pun juga komunikasi interpersonal 

terjadi antara dua orang atau lebih, jika tidak ada respon dari salah satu pihak maka 

tidak akan terjadi komunikasi interpersonal. 
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5.3.2.3 Komunikasi Interpersonal Termediasi Aplikasi Kencan Online Tinder 

Komunikasi interpersonal termediasi harus sesuai dengan teori yang ada dan 

memenuhi aspek-aspek komunikasi termediasi pada pasangan kencan online namun 

tetap pada keputusan di masing-masing pihak. Hubungan yang dijalani harus 

dibangun bersamaan apabila ingin mendapatkan hasil yang diharapkan baik dalam 

membangun komunikasi maupun dalam penyelesaian konflik. 

5.3.2.4 Komunikasi Interpersonal Setelah Menikah 

Berbagai proses yang sudah dijalani agar terpenuhinya komunikasi 

interpersonal diharapkan dapat membantu kehidupan setelah menikah. Akan tetapi 

komunikasi antar pasangan tidak akan ada habisnya dan akan terus dibangun agar 

hubungan yang dijalani tetap harmonis. Komunikasi setelah menikah berbeda hal nya 

ketika komunikasi sebelum menikah karena pasangan kencan online mengalami dua 

proses komunikasi yakni komunikasi termediasi dan komunikasi tatap muka, maka 

dari itu setelah menikah komunikasi yang banyak dijalani yakni secara langsung atau 

tatap muka sehingga banyak perbedaan pada komunikasi sehari-hari ataupun dalam 

penyelesaian konflik. 

 


