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Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 
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      BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Simpulan 

Hasil penelitian yang ditemukan oleh peneliti dari 

wawancara mendalam dengan dua pasang informan dan analisa 

peneliti, dapat disimpulkan bahwa makna aktivitas pencarian jodoh 

melalui tinder untuk pasangan 1 mereka tidak memusatkan tinder 

sebagai pencari jodoh karena banyak orang yang menggunakan 

tinder tidak hanya mencari pasangan melainkan untuk kepentingan 

pribadi seperti pekerjaan atau bisnis, pasangan ini juga tidak 

berniat untuk berpacaran tetapi dengan kebersamaan yang intens 

mereka memutuskan untuk menjadi sepasang kekasih. 

Sedangkan pasangan 2 memaknai tinder sebagai takdir 

mereka untuk bertemu, dan bagi pasangan ini tinder memang 

tempat untuk mencari jodoh, pasangan ini tidak mau tertekan 

dengan perkataan orang-orang sekitarnya yang negatif mengenai 

tinder sehingga yang mengetahui pertemuan mereka dari tinder 

hanyalah teman-teman dekat, pasangan ini sudah 

mengkonstruksikan semua orang akan menganggap hal ini negatif 

karena itu mereka selalu merahasiakannya 
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1.2 Saran  

5.2.1. Saran Akademis  

 Penelitian ini menggunakan studi fenomenologi dimana peneliti 

ingin mengetahui makna hubungan yang terjadi pada pasangan yang 

terbentuk dari tinder. Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan hasil 

bahwa makna-makna aktivitas tinder bagi para informan selain untuk 

mencari jodoh tetapi dapat mencari relasi baru juga keperluan lainnya. 

Peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya agar penelitian ini 

dapat dikaji ulang dengan menggunakan metode lain seperti studi 

kasus dan media sosial sejenis yang lain. Penelitian ini juga dapat 

diperdalam dengan fokus penelitian yang berbeda seperti membahas 

lebih dalam komunikasi interpersonal dalam teknologi dan hubungan 

romantis. 

 

5.2.2. Saran Praktis 

 Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk masyarakat 

yang ingin mengetahui realita fenomena orang-orang yang dapat 

berpasangan melalui online dating seperti tinder. 
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