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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 KESIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisa perspektif, maka dapat 

disimpulkan: 

1. Selain dikarenakan adanya konflik, terdapat faktor-faktor lain yang 

menyebabkan hubungan pacaran menurun lalu berakhir. Faktor-faktor yang 

paling berpengaruh dalam menyebabkan hubungan pacaran menurun 

tersebut adalah (1) perubahan dalam hubungan, (2) kehadiran pihak ketiga, 

(3) ketidakadilan dalam hubungan, (4) harapan yang tak terpenuhi, (5) 

pekerjaan pasangan, (6) melemahnya komitmen untuk tetap bersama. 

2. Keputusan individu untuk mengakhiri hubungan pacaran bisa berasal dari 

satu pihak atau kedua pihak. Keputusan tersebut memunculkan strategi 

komunikasi yang digunakan individu yakni (1) meningkatkan resiko, (2) 

mundur dan menjauhi pasangan, (3) mengungkapkan keinginan secara 

jujur, (4) tanpa kompromi, (5) saling menyadari. Strategi komunikasi yang 

digunakan individu dalam mengakhiri hubungan pacarannya berbeda-beda. 

Strategi komunikasi yang dipilih individu tidak dapat digeneralisasikan, hal 

ini karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu (1) karakteristik individu, 

(2) karakteristik hubungan yang dijalani, (3) penyebab berakhirnya 

hubungan pacaran dan (4) keputusan mengakhiri hubungan.  
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5.2 SARAN  

 5.2.1 Saran Akademis  

  Penelitian ini ada baiknya dikembangkan lagi dan dilakukan 

penelitian lebih lanjut menggunakan fenomenologi, mengingat ilmu 

pengetahuan dan kepribadian individu selalu berkembang dari waktu 

ke waktu dan baiknya ditelusuri lebih lanjut apakah ada faktor lain 

yang menjadi penyebab memburuknya hubungan pacaran di luar 

teori dan konsep yang telah dipaparkan sebelumnya. 

 5.2.2 Saran Praktis  

  Dalam tingkatan komunikasi antarpribadi, penting bagi 

individu memahami cara pengakhiran hubungan pacaran, karena 

berkaitan dengan etika berkomunikasi. Selain itu, berakhirnya 

hubungan pacaran bukan berarti hubungan sosial individu dengan 

mantan kekasih berakhir pula. 
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