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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Penelitian ini merupakan kajian manajemen komunikasi dalam menghadapi 

stigma sosial. Berdasarkan hasil penelitian, akan disimpulkan bagaimana 

manajemen komunikasi ibu tunggal yang bercerai dalam menghadapi stigma sosial. 

Simpulan ditulis berdasarkan pada aspek manajemen komunikasi Tedeschi (1981). 

Berdasarkan hasil penelitian ini, didapatkan kesimpulan yang menjawab tujuan 

penelitian sebagaimana yang dipaparkan di awal penelitian, sebagai berikut: 

5.1.1 Stigma Ibu Tunggal yang Bercerai di Kampung Panyarang 

 Berdasarkan hasil temuan peneliti selama penelitian, stigma yang dirasakan 

oleh ibu tunggal yang bercerai terbagi menjadi empat bentuk yaitu, pelabelan, 

stereotip negatif, pemisahan, dan diskriminasi. Dalam bentuk pelabelan yang 

dirasakan oleh ibu tunggal yang bercerai adalah adanya sebutan janda bagi mereka. 

Namun, adanya sebutan tersebut tidak terlalu ditanggapi mereka dengan serius, 

justru semua menganggapnya sebagai candaan dan tidak dimasukkan ke hati. 

Mereka juga menyadari bahwa mereka memang memiliki status sebagai janda atau 

wanita yang tidak memiliki suami. Dalam bentuk stereotip negatif terdapat 

beberapa prasangka buruk terhadap mereka, seperti dianggap perempuan yang tidak 

benar dan senang bergaul dengan lawan jenis. Sedangkan dalam bentuk pemisahan, 

rata-rata ibu tunggal yang bercerai tidak mendapatkan pemisahan. Adapun yang 

pernah mendapatkan pemisahan dikarenakan permasalahan dengan tetangganya 

yang memberikan prasangka buruk. Sedangkan untuk diskriminasi, ibu tunggal 

yang bercerai mendapatkan ketidakadilan dalam bentuk bantuan yang tidak pernah 

mereka rasakan dari pemerintah maupun warga sekitar. Padahal janda pada 

umumnya mendapatkan santunan dari pemerintah namun tidak dengan mereka 

yang merupakan janda cerai. 
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 Selain itu temuan di lapangan menunjukkan, pelaku dari stigma kepada ibu 

tunggal ini terdiri dari pelaku primer yang merupakan keluarga dan pelaku sekunder 

yang merupakan tetangga, teman, dan pemerintah desa. Adapun konteks terjadinya 

stigma ini berada di lingkungan sosial dan lingkungan personal mereka. Sedangkan 

sikap ibu tunggal dalam menerima stigma yang mereka alami adalah dengan 

menolak dan pasrah menerima stigma yang diberikan kepada mereka. Adapun 

dampak dari stigma yang mereka rasakan yaitu secara psikologis dan sosiologis. 

Secara psikologis, stigma mempengaruhi diri mereka baik secara pikiran maupun 

sikap dan perilaku mereka. Sedangkan secara sosiologis stigma berdampak pada 

cara mereka berinteraksi dengan orang di sekitar mereka.  

5.1.2 Manajemen Komunikasi  Ibu Tunggal yang Bercerai di Kampung 

Panyarang 

 Berdasarkan hasil wawancara kepada informan utama dan pendukung serta 

data-data pendukung lainnya seperti dokumen dan teori pendukung, peneliti 

menemukan manajemen komunikasi ibu tunggal yang bercerai di Kampung 

Panyarang. Peneliti mengadaptasi teori manajemen komunikasi yang ditulis oleh 

Tedeschi (1981). Menurut Tedeschi, manajemen komunikasi terbagi ke dalam 

enam aspek, antara lain peran sosial yang bermain dalam interaksi simbolis, 

menghindari kesalahan dan mendapatkan kredit, pemeliharaan harga diri, strategi 

presentasi diri, pengaruh kekuasaan dan sosial, serta menciptakan kesan konotatif. 

Hasil penelitian menunjukkan, manajemen komunikasi dalam aspek peran sosial 

yang bermain dalam interaksi simbolis yang sering dilakukan oleh ibu tunggal yang 

bercerai dalam adalah dengan kebebasan berkomunikasi, mengikuti perkumpulan 

dengan warga serta tidak membatasi komunikasi dengan warga. 

 Kedua, menghindari kesalahan dan mendapatkan kredit. Hasil penelitian 

menunjukkan, ibu tunggal yang bercerai dalam menghindari kesalah dan 

mendapatkan kredit adalah dengan aktif mengikuti kegiatan masyarakat yang 

positif. Ketiga, pemeliharaan harga diri. Berdasarkan temuan di lapangan dalam 

pemeliharaan harga diri, ibu tunggal yang bercerai dengan menerima perceraian 

yang harus mereka alami, dengan begitu mereka bisa membesarkan diri untuk 

kembali menjalani hidup dengan penuh percaya diri tanpa adanya suami. Selain itu 
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mereka juga menjaga citra diri mereka dengan menjadi sosok yang apa adanya serta 

menjadi diri sendiri, juga mengurangi kegiatan di luar rumah yang tidak begitu 

penting.  

 Keempat, strategi presentasi diri. Hasil penelitian menunjukkan, strategi 

presentasi diri yang digunakan oleh ibu tunggal yang bercerai yaitu dengan bersikap 

tertutup dan terbuka dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu strategi 

presentasi diri yang mereka tampilkan pasca bercerai adalah dengan menunjukkan 

diri mereka yang bebas berkomunikasi dengan siapa saja karena tidak ada yang 

mengatur. Kelima, pengaruh kekuasaan dan sosial. Penelitian di lapangan 

menunjukkan, dalam pengaruh kekuasaan dan sosial ibu tunggal yang bercerai 

mengaku tidak mendapatkan bantuan dari pihak mana pun cara yang mereka 

lakukan untuk menghadapi hal tersebut adalah hanya dengan bersikap pasrah dan 

mandiri tidak mau bergantung pada orang lain. 

Keenam, menciptakan kesan konotatif. Ibu tunggal yang bercerai 

mencipatakan kesan agar statusnya tidak dipandnag negatif oleh orang lain. 

Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan, ibu tunggal yang bercerai 

menciptakan kesan bahwa mereka adalah ibu tunggal yang tangguh, mandiri dan 

bertanggungjawab. Meskipun mereka harus menjalankan dua peran sebagai pencari 

nafkah dan mengurus rumah tangga, namun mereka bisa menjalankan keduanya 

secara seimbang. Selain itu, stigma yang mereka hadapi tidak pernah mereka ambil 

secara serius, mereka berusaha mengabaikan dan menerima konsekuensi dari status 

mereka tersebut, sehingga secara mental mereka dipandang kuat dan sabar 

menerima kenyataan yang harus mereka hadapi. 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan dari hasil penelitian, peneliti berharap penelitian ini memiliki 

impilikasi pada aspek akademis dan aspek praktis. 

5.2.1. Implikasi Akademis  

Berdasarkan pada hasil temuan dan pembahasan penelitian ini, pada 

dasarnya mengkaji tentang manajemen komunikasi ibu tunggal yang bercerai di 

Kampung Panyarang dalam menghadapi stigma sosial. Penelitian ini juga 
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diharapkan bisa menjadi kajian lebih lanjut terkait manajemen komunikasi dan 

stigma sosial. Pasalnya, penelitian terkait masalah ini masih sangat kurang dan 

kebanyakan terkait masalah stigma kesehatan. Manajemen komunikasi pun masih 

kurang begitu diteliti lebih dalam karena kebanyakan penelitian mengkaji tentang 

manajemen dalam organisasi. Perlu adanya pendalaman tentang kajian ini dalam 

aspek sosial dan komunikasi dimana keduanya sangat berkaitan erat.  

Selain itu, manajemen komunikasi dalam menghadapi stigma yang 

dihasilkan dari penelitian ini diharapkan bisa dikembangkan lagi untuk penelitian 

di tempat lainnya. Penelitian ini hanya melingkupi ruang ibu tunggal yang bercerai 

yang ada di satu kampung. Untuk penelitian selanjutnya bisa dikembangkan 

kembali penelitian terkait stigma kelompok lainnya dalam kajian komunikasi. 

Selain itu tidak dipungkiri akan adanya bentuk manajemen komunikasi lainnya 

dalam menghadapi stigma di tempat yang berbeda. Kajian dalam penelitian ini 

diharapkan bisa menjadi acuan bagi penelitian terkait manajemen komunikasi dan 

stigma sosial lainnya yang berkaitan erat satu sama lainnya . 

5.2.2 Implikasi Praktis 

Peneliti berharap, penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat 

Kampung Panyarang yang merupakan ibu tunggal yang bercerai dan warga pada 

umumnya. Untuk ibu tunggal yang bercerai diharapkan dengan adanya penelitian 

ini mereka mengetahui kemungkinan buruk adanya stigma kepada mereka dan 

bagaimana cara mereka dari segi komunikasi menghadapinya. Menghadapi stigma 

bisa dilakukan dengan mengabaikan, ditanggapi dengan humor, pasrah, dan 

menjadi diri sendiri. Selain itu dengan adanya penelitian ini membuka wawasan 

kita untuk tidak memandang sebelah mata ibu tunggal yang bercerai. Mereka layak 

diperlakukan sama dengan kita dan perlu mendapatkan perhatian dari berbagai 

pihak.  

 5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan, peneliti menyampaikan 

rekomendasi-rekomendasi untuk berbagai pihak, yaitu pihak ibu tunggal yang 

bercerai di Kampung Panyarang Desa Ciburayut Kecamatan Cigombong 
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Kabupaten Bogor sebagai subjek utama penelitian, rekomendasi untuk warga 

sekitar Kampung Panyarang, rekomendasi untuk pihak pemerintah desa, serta 

rekomendasi untuk peneliti dan akademisi. 

5.3.1 Rekomendasi untuk Ibu Tunggal yang Bercerai di Kampung Panyarang 

1. Ibu tunggal yang bercerai harus lebih terbuka dengan warga sekitar dan 

lebih sering berbaur dengan mereka; 

2. Ibu tunggal yang bercerai harus lebih aktif dalam kegiatan di masyarakat, 

mencari tahu kegiatan apa saja yang ada di lingkungan tempat tinggal atau 

secara inisiatif membuat kegiatan di masyarakat untuk lebih mendekatkan 

diri dengan warga sekitar; 

3. Ibu tunggal yang bercerai seharusnya mengikuti pelatihan keterampilan 

seperti yang dikatakan oleh Ibu Kepala Desa yaitu pelatihan pembuatan 

besek yang bisa membantu perekonomian mereka. 

5.3.2 Rekomendasi untuk Warga Kampung Panyarang 

1. Warga lebih peduli terhadap janda cerai, tidak membeda-bedakan dengan 

janda lainnya karena mereka sama-sama membutuhkan bantuan;  

2. Warga membuat kegiatan khusus yang dibentuk secara inisiatif misalnya 

arisan atau kegiatan pelatihan bagi para ibu-ibu; 

3. Warga jangan menyimpan prasangka atau kecurigaan berlebih terhadap 

janda karena semua prasangka belum tentu benar adanya, lebih baik 

ditanyakan langsung kepada janda yang bersangkutan dengan baik-baik. 

5.3.3 Rekomendasi untuk Pihak Pemerintah Desa Ciburayut 

1. Pihak desa seharusnya memberi bantuan pada janda cerai, tidak membeda-

bedakan mereka yang menjadi janda karena cerai atau hal lainnya karena 

mereka sama-sama sudah tidak memiliki suami dan harus menjadi pencari 

nafkah tunggal; 

2. Pemerataan informasi terkait pelatihan bagi ibu-ibu termasuk janda cerai 

seperti yang dikatakan Ibu Kepala Desa bahwa sebenarnya ada pelatihan 
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pembuatan besek bagi ibu-ibu namun informasi tersebut tidak merata 

kepada seluruh warga. Seharusnya pelatihan tersebut dilakukan di setiap 

kampung sehingga bisa lebih terarah dan tertata semua warga bisa 

mengikutinya. 

5.3.4 Rekomendasi untuk Peneliti dan Akademisi 

1. Penelitian ini hanya membahas terkait stigma yang dialami oleh ibu tunggal 

yang bercerai, kedepannya penelitian ini diharapkan bisa menjadi pedoman 

atau acuan bagi penelitian terkait stigma lainnya; 

2. Dapat memperdalam topik penelitian berdasarkan teori stigma Link & 

Phelan untuk memperdalam penelitian; 

Dapat memperdalam kajian penelitian terkait manajemen komunikasi dalam 

lingkup kehidupan sosial tidak hanya pada lingkup organisasi suatu perusahaan saja 

seperti yang banyak dikaji oleh para peneliti. 


