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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pola komunikasi dalam keluarga 

antara orangtua dan anak delinkuen, khususnya anak yang melakukan pelanggaran 

di SMPN 13 Bandar Lampung. Dari hasil observasi dan wawancara pada orangtua 

dan anak yang melakukan pelanggaran di SMPN 13 Bandar Lampung. Pola 

komunikasi yang dijalankan orangtua dari anak yang melakukan pelanggaran di 

SMPN 13 Bandar Lampung adalah pola komunikasi tertutup. Sebagaimana yang 

dikemukakan Widjaja (2000: 90), sebagai berikut: 

a. Orangtua tidak mengadakan komunikasi timbal balik, yaitu ketika anak 

memiliki masalah disekolah, orangtua tidak mengikutsertakan anak untuk 

berbicara tentang masalah yang dihadapi anak. Komunikasi orangtua 

cendrung tertutup, pesan komunikasi orangtua berpusat pada “pesan 

kamu” yaitu suatu pesan yang berpusat pada anak bahwa sikap anak tidak 

bisa diterima oleh orangtuanya. 

b. Orangtua tidak bersedia mendengarkan keinginan anak, yaitu ketika anak 

mengutarakan keinginannya, orangtua cendrung tidak menerima keinginan 

anak. Pesan berita yang disampaikan orangtua kepada anak, orangtua 

cendrung melontarkan penilaian kepada anak, menyalahkan serta ancaman 

kepada anak. Pesan komunikasi orangtua cendrung tertutup. Yaitu ketika 

anak mengutarakan maksud dan keinginannya, orangtua tidak menjelaskan 

kepada anak alasan-alasan/ (bentuk penolakan yang baik) yang mungkin 

bisa diterima oleh anaknya. 
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c. Orangtua mendominasi anak dan menganggap keputusan orangtua yang 

paling benar, yaitu ketika terjadinya konflik antara orangtua dan anak 

delinkuen, khususnya anak yang melakukan pelanggaran di SMPN 13 

Bandar Lampung. Orangtua tidak menerima sikap anak, dalam hal ini 

orangtua mengambil keputusan yang kurang efektif dalam menyelesaikan 

masalah antara orangtua ke anak. Orangtua cendrung melontarkan suatu 

“pesan pemecahan” kepada anak bahwa sikap anak tidak bisa diterima 

oleh orangtuanya. Bentuk “pesan pemecahan” tersebut merupakan suatu 

pesan yang kurang efektif dalam menyampaikan pesan berita kepada anak.  

d. Orangtua bersifat autokratif, yaitu ketika orangtua menyampaikan nasehat 

kepada anak, pesan komunikasi orangtua yang diberitakan oleh anak, 

cendrung menyalahkan anak dan tidak menerima sikap anak. Memiliki 

“bahasa penolakan” (Gordon, 2009: 32), yaitu orangtua cendrung kasar, 

merusak dan menyakiti, penuh dengan penilaian negative, nasehat 

peringatan, anjuran moral, dan perintah pesan-pesan yang mengisyaratkan 

bahwa anak sikap anak tidak diterima orangtuanya. 

e. Orangtua bersifat instruktif, yaitu ketika orangtua berusaha menanamkan 

nilai,aturan, norma yang baik, orangtua dalam memberikan pesan kepada 

anak menyertakan perasaan tidak menerima sikap anak. Ini dapat dilihat 

dari pesan komunikasi orangtua yang berpusat pada anak, bahwa sikap 

anak tidak diterima oleh orangtuanya, pesan komunikasi orangtua 

cendrung destruktif ( kasar, merusak, menyakiti) dan tidak terapeutis 

(tidak menenangkan). Pesan komunikasi orangtua dalam memberikan 
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pengertian, nilai, aturan yang baik kepada anak jenis pesan komunikanya 

tertutup dan  tidak diterima oleh anaknya.  

 

6.2 Saran 

Dari kesimpulan yang diperoleh, mengenai penerimaan orangtua terhadap anak, 

maka disarankan khususnya bagi orangtua -anak yang melakukan pelanggaran di 

SMPN 13 Bandar Lampung. Para orangtua harus menjalain hubungan komunikasi 

yang baik yaitu: 

a. Diharapkan pada orangtua ketika anak memiliki masalah disekolah 

sebaiknya orangtua membuka diri untuk menerima dan mengajak anak 

berbicara mengenai masalah yang dihadapi anak dan mencari solusi yang 

terbaik bagi orangtua dan anak. 

b. Diharapkan orangtua berusaha menjadi pendengar yang baik, mengajak 

anak untuk berbicara lebih banyak, sehingga diharapkan dapat 

menumbuhkan suatu hubungan yang baik antara orangtua dan anak. 

c. Diharapkan orangtua mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

yang santun dan hangat, sehingga diharapkan dapat diterima oleh anak. 

 

 

 

 

 


