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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan uraian penelitian yang telah dianalisis 

terhadap temuan data. Dapat diperoleh hasil penelitian sebagaimana yang telah 

peneliti lakukan dengan melakukan wawancara pada orang tua, anak (siswa 

kelas 12), dan observasi melalui cara informan memberikan informasi. Dengan 

demikian, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tidak adanya perubahan 

pada pola komunikasi antara orang tua dengan siswa kelas 12 pada masa 

pandemi ini, pola komunikasi yang ditemukan pada kelima keluarga informan 

ini yaitu terdapat 1 keluarga yang menggunakan pola komunikasi otoriter, 1 

keluarga yang menggunakan pola komunikasi permissive, 2 keluarga yang 

menerapkan pola komunikasi demokratis dan 1 keluarga yang menerapkan pola 

komunikasi fathernalis. meski demikian peneliti menemukan adanya perubahan 

pada sifat dan perilaku setiap individu masing-masing yaitu perubahan pada sisi 

emosional dan kegiatan sehari-hari. Anggota keluarga juga cenderung lebih 

protektif terhadap satu sama lain. Perubahan kondisi pada masa pandemi ini 

juga membuat anak maupun orang tua menjadi lebih terbuka sehingga 

menambah rasa kedekatan, kenyamanan dan keharmonisan dalam hubungan 

keluarga seperti komunikasi yang mereka harapkan.  Meskipun bertempat 

tinggal di wilayah Utara kota Jakarta, para orang tua sangat menginginkan anak-

anak mereka untuk melanjutkan pendidikan terlebih dahulu ke perguruan tinggi 

saat lulus sekolah, dibandingkan langsung bekerja. Hal ini dapat mematahkan 

stereotype yang mengatakan bahwa orang tua di Jakarta Utara tidak 

mementingkan pendidikan tinggi. 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis data dan kesimpulan tentang penelitian berjudul Pola 

Komunikasi Antara Orang Tua dan Siswa Kelas 12 di Wilayah Jakarta Utara 

Setelah Ditetapkannya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), maka dapat diambil 

beberapa saran yang diantaranya: 
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5.2.1 Saran Praktis 

Perlunya tingkat kepekaan yang tinggi dari orang tua maupun anak 

dalam berkomunikasi satu sama lain agar menumbahkan rasa nyaman 

dan meminimalisir adanya jarak. Anak maupun orang tua diharapkan 

dapat lebih terbuka satu sama lain untuk mencurahkan isi hati maupun 

pemikiran mereka agar dapat saling mengerti dan memahami karena 

keterbukaan dapat membangun sebuah kenyamanan di dalam sebuah 

keluarga. Orang tua baiknya merangkul dan mendiskusikan dengan anak 

perihal cara komunikasi dan juga cara didik seperti apa yang nyaman 

bagi mereka agar dapat lebih memotivasi anak dalam belajar.  

 

5.2.2 Saran Teoritis  

a. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini sumber-sumber dan 

referensi yang berkaitan secara langsung dengan penelitian yang 

digunakana masih kurang. Karena itu, peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat memperbanyak sumber-sumber dan referensi 

akurat seputar permasalahan yang diangkat. 

b. Pada penelitian fluktuasi seperti ini, penelitian harus dilakukan pada 

masa waktu yang akurat agar tidak terjadi keterlambatan. Oleh 

karena itu, diharapkan bagi peneliti selanjutkan agar lebih update 

perihal berita berita terbaru seputar permasalahan yang diangkat dan 

menggunakan waktu dengan sebaik baiknya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih memperdalam 

seputar fokus penelitian, teori dan konsep-konsep yang digunakan 

agar lebih memudahkan dalam mengola data sehingga pembahasan 

yang digambarkan akan lebih menarik nantinya.   


