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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal penting
yang menyangkut prilaku komunikasi pacaran beda agama di kota
Surabaya adalah sebagai berikut:
Dari proses awal informan mencari makna cinta sebenarnya
melalui pacaran. Pacaran dianggap merupakan suatu cara yang efektif
dalam melihat pasangan sebelum menuju ke jenjang pernikahan. Dengan
berpacaran mereka dapat mengetahui baik atau tidaknya berhubungan
dengan seseorang. Akan tetapi, pacaran yang mereka lakukan tidak sesuai
dengan “makna” pacaran di mata masyarakat pada umumnya. Mereka
melakukan pacaran beda agama. Pacaran dengan latar belakang agama
yang berbeda masih dianggap suatu hal tidak wajar pada masyarakat,
meskipun banyak juga yang menganggap itu merupakan fenomena yang
wajar dan biasa. Namun, pacaran yang dilakukan itu berdasarkan
keinginan pribadi. Mereka tidak mempermasalahkan soal pandangan yang
berbeda dari orang-orang lainnya. Justru dengan pacaran yang mereka
lakukan saat ini membuat mereka semakin berpandangan luas, humanis
dan lebih dekat kepada Tuhan.
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Perdebatan pemaknaan terhadap pacaranpun mulai mereka alami
ketika pacaran mereka berada di dalam ranah keluarga. Orang tua
merupakan faktor utama dalam menentukan pasangan. Orang tua merasa
tidak suka jika anaknya memiliki pacar yang berbeda latar belakang
keagamaannya. Orang tua lebih suka ketika anaknya berpacaran dengan
pasangan yang berasal dari latar belakang agama yang sama. Orang tua
yang seperti ini memiliki pola otoriter dalam mengasuh anak-anaknya.
karena, anak-anaknya tidak diperbolehkan berpacaran sesuai dengan
kriteria yang ia senangi melainkan harus berdasarkan peraturan-peraturan
tertentu yang telah diterapkan oleh orang tua. Perlakuan yang dilakukan
oleh orang tua terhadap anak yang seperti ini membuat anak merasa jenuh.
Akibat dari kejenuhan yang mereka alami, mereka akan terus menjalani
kehidupannya seperti yang dirasakan saat ini atau bahkan berani untuk
mengambil tindakan yang lebih nekat lainnya.
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B. Rekomendasi
Rekomendasi ini di harapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi
pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap peneliti. Dari uraian
diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat
dijadikan bahan pertimbangan.
1.

Untuk pasangan kekasih beda agama
Peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
nyata ke para pasangan beda bidaya sebagai masukkan
sekaligus eveluasi dalam membina hubungan yang baik dengan
pasangan atau pun keluarga pasangan kekasih walaupun
terdapat perbedaan yang di sebabklan oleh perbedaan agama.

2.

Peneliti selanjutnya
Hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat meneliti,
mengaji dan memperdalami kembali mengenai prilaku
komunikasi

pacaran

beda

Memngingat

kota

Surabaya

agama
adalah

di

kota
kota

Surabaya.
besar

dan

penduduknya sangat majemuk.Selain itu Penelitian ini
diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti
selanjutnya jika melakukan penelitian yang sejenis.
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3.

Fakultas atau program studi
Penelitian

ini

juga

diharapkan

mampu

memberikan

wawasan dan pemahaman mengenai prilaku komunikasi pacaran
beda agama di kota Surabaya.

