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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Selama penulis menjalani penelitian mengenai Pengembangan 

Hubungan Pria Pengguna Aplikasi Tinder dari Februari 2017 hingga Juli 

2017, dengan pria yang masih lajang, pria yang sedang dalam sebuah 

hubungan, dan pria yang sudah menikah, penulis dapat mencapai tujuan 

penelitian ini, yaitu: 

1. Penulis mengetahui sejauh apa pengembangan hubungan yang 

dilakukan pria single pengguna Tinder. Yang menjadi narasumber pria 

single pengguna Tinder dalam penelitian ini ialah Melvin 

Suryakumala, yang disapa dengan Melvin yang berusia 27 tahun. Ia 

menggunakan Tinder dengan tujuan untuk mencari teman jalan dan 

having fun, dengan kata lain having sex. 

 

Hal yang dapat ia sampaikan hanya sebatas daerah terbuka, di mana 

hanya hal-hal yang ia tahu dan dapat dibagikan ke orang lain seperti 

kebiasaan buruknya yaitu: perokok, peminum, dan suka main. 

Keluasan komunikasi yang ia lakukan hanya sebatas hal-hal yang 

dibahas secara general, seperti bertukar cerita dan pengalaman hidup. 

Kedalaman komunikasi tidak ada, namun kedalaman aktifitasnya 

hingga berhubungan intim. Hubungan yang ia jalani dari Tinder 

biasanya hanya sampai fase intra psychic, sebatas teman having fun, 

tidak lebih dari pacar. 

 

2. Penulis mengetahui sejauh apa pengembangan hubungan pada pria 

pengguna Tinder yang sedang dalam hubungan. Tito, yang menjadi 

salah satu narasumber pria yang sedang dalam hubungan pengguna 

Tinder yang berusia 28 tahun. Tujuan ia menggunakan Tinder hanya 

untuk iseng saja dan mencari teman baru di dunia maya. 
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Hal yang ia dapat bagikan hanya sebatas daerah terbuka, di mana 

hanya hal-hal yang ia tahu dan dapat dibagikan ke orang lain seperti 

hobi dan aktifitas apa saja yang dilakukan. Keluasan komunikasi yang 

ia lakukan hanya sebatas hal-hal yang dibahas secara umum, seperti 

bertukar informasi restoran atau tempat nongkrong. Kedalaman 

komunikasi tidak ada, karena ia lebih memilih diam dan mendengarkan 

perempuan yang ia kenal bercerita. Selain itu, ia tidak pernah 

mengajak untuk kopi darat juga. Tito hanya menginjak pada fase intra 

psychic yang didasari karena menjalin hubungan melalui aplikasi ini 

tidak perlu dikembangkan dan dijalankan lebih serius. 

 

3. Penulis mengetahui sejauh mana pengembangan hubungan pria 

pengguna Tinder yang sudah menikah. Donny, yang menjadi salah satu 

narasumber pria yang sudah menikah pengguna Tinder yang berusia 29 

tahun. Tujuan ia menggunakan Tinder hanya untuk mencari teman 

yang asik dan dapat diajak having sex. 

 

Hal yang dapat ia sampaikan hanya sebatas daerah terbuka, di mana 

hanya hal-hal yang ia tahu dan dapat dibagikan ke orang lain seperti ia 

kerja apa dan dimana, rumahnya dimana, hobinya apa, dan lain 

sebagainya. Keluasan komunikasi yang ia lakukan hanya sebatas hal-

hal yang dibahas seperti apa tujuan mereka menggunakan Tinder, apa 

yang mereka cari dari Tinder. Kedalaman komunikasi hingga ia 

memberitahu bahwa ia sudah menikah, serta kedalaman aktifitasnya 

hingga mereka berhubungan intim. Donny menginjak hingga fase 

dyadic, di mana ia mengajak untuk menjadi teman baik saja dengan 

perempuan yang ia kenal hingga saat ini. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Akademis 

Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi dan meneliti aspek 

yang lebih luas terkait dengan aplikasi Tinder agar hasil penelitiannya 

dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. 

5.2.2 Saran Praktis 

Dari penelitian ini, diharapkan untuk pria pengguna Tinder dapat 

melakukan aksinya kepada perempuan yang juga bertujuan untuk bermain-

main, bukan ke perempuan yang berniat untuk mencari jodoh dari Tinder. 
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