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BAB V  

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan uji hipotesis kesatu dengan menggunakan regresi berganda 

menunjukan hasil gambaran tujuan berpengaruh terhadap Sikap Emosional. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitan yang telah dilakukan 

(Breitsohl & Garrod, 2016; Chen & Phou, 2013; C. G. qing Chi, 2011; W. 

Kim & Malek, 2017; Ramseook-Munhurrun et al., 2015). 

2. Berdasarkan uji hipotesis kedua dengan menggunakan regresi berganda  

menunjukan hasil bahwa Sikap Emosional berpengaruh pembicaraan tidak 

baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitan yang telah dilakukan 

oleh (Almeida-Santana & Moreno-Gil, 2018; Breitsohl & Garrod, 2016; 

Mohamad et al., 2014; Soon-Ho et al., 2012; Su et al., 2017). 

3. Berdasarkan uji hipotesis ketiga dengan menggunakan regresi berganda 

menunjukan hasil Sikap Emosional berpengaruh terhadap penghindaran. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitan yang telah dilakukan oleh 

(Baksi, 2014; Breitsohl & Garrod, 2016; Cheng & Lu, 2013; A. K. Kim & 

Brown, 2012; Ribeiro et al., 2018) 

4. Berdasarkan uji hipotesis keempat dengan menggunakan regresi berganda  

menunjukan hasil bahwa pembicaraan tidak baik  berpengaruh terhadap 

loyalitas tujuan .Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitan yang telah 

dilakukan oleh (Breitsohl & Garrod, 2016; K. Kim, 2008; Moreira & Iao, 

2014; Ribeiro et al., 2018; Sangpikul, 2017). 

5. Berdasarkan uji hipotesis kelima dengan menggunakan regresi berganda  

menunjukan hasil bahwa pembicaraan penghindaran tidak berpengaruh 
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terhadap loyalitas tujuan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitan 

yang telah dilakukan oleh (Bazazo et al., 2017; Breitsohl & Garrod, 2016; 

Rahman, 2014; Sangpikul, 2017; Taecharungroj & Tansitpong, 2017). 

5.2 Keterbatasan 

Pada penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Objek penelitian ini hanya dilakukan di wilayah kota Batam. 

2. Kurangnya pemahaman responden terhadap kuesioner. 

3. Keterbatasan dalam menggunakan kuesioner yaitu jawaban responden yang 

tidak sesunggunya menjawab pertanyaan yang ada. 

5.3 Rekomendasi 

Pada penelitian ini juga memiliki rekomendasi dari penulis untuk 

dikembangkan ke depanya, antara lain sebagai berikut :  

1. Direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya bisa mencakup wilayah 

diluar kota Batam supaya bisa mengetahu juga wilayah lain. 

2. Direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya membuat kuesioner yang 

mudah di pahami oleh responden. 

3. Direkomendasikan Kuesioner selanjutnya di buat dengan bahasa yang 

mudah di pahami oleh responden agar pengisiannya tidak asal asalan. 
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