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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Pengalaman Komunikasi Anak 

Dengan Orang Tua Pada Keluarga Militer di Komplek TNI Angkatan Laut 

Ciangsana Bogor”, penulis memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

a. Dapat disimpulkan makna komunikasi menurut anak-anak militer bahwa 

komunikasi merupakan salah satu hal yang wajib, sekaligus sebagai wadah 

interaksi antara anggota keluarga. Komunikasi di dalam keluarga juga dapat 

meningkatkan hubungan yang baik dan menciptakan keluarga harmonis 

b. Dapat disimpulkan pengalaman informan mengenai komunikasi di dalam 

keluarganya bahwa tidak semua keluarga militer menerapkan komunikasi seperti 

tegas, disiplin, otoriter, kemiliteran, namun hampir semua dari pengalaman 

kesepuluh informan mendapatkan hukuman ala militer  seperti sabetan rotan, 

selang, gesper, dan diborgol. Hambatan komunikasi di dalam keluarganya 

melainkan dari kesibukan pekerjaan orang tua maupun kesibukan pekerjaan anak, 

sehingga dalam hal ini sangat sulit menemukan waktu yang pas untuk keluarga. 

Hambatan komunikasi yang terjadi biasanya perbedaan pendapat antara orang tua 

dan anak 

c. Penulis menyimpulkan adanya tema penting yang muncul dalam pengalaman 

komunikasi anak pada keluarga militer ini yakni: komunikasi keluarga wajib, 

wadah interaksi, menciptakan hubungan yang baik, m ketegasan dan kedisplinan, 

tidak otoriter,  hukuman ala militer, kesibukan kerja, perbedaan pendapat, tentang 

pekerjaan, keluarga harmonis, membahagiakan orang tua dan kebersamaan 

keluarga.  
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 

sebelumnya serta telah disimpulkan maka penulis mendapatkan beberapa hal yang 

perlu menjadi perhatian dan perlu di tingkatkan dalam kaitannya dengan 

fenomena komunikasi keluargaTNI Angkatan Laut, Antara Lain adalah: 

a. Disarankan dapat membangun komunikasi yang baik dalam membina sebuah 

keluarga untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan menjaga 

keutuhan keluarga yang telah terbina. 

b. Disarankan kepada para orang tua agar dapat menerapkan cara atau gaya 

komunikasi yang baik dalam membina, mendidik, mengarahkan, menuntun dan 

mengajarkan kepada anak-anak bukan dengan cara memberikan hukuman militer. 

c. Disarankan kepada anak-anak agar dapat mengerti dengan sikap orang tua yang 

disiplin dan tegas karena itu sangat bermanfaat dan berguna dalam kehidupan kita 

dimasa sekarang dan yang akan datang agar dapat membentuk karakter yang baik 

dari diri kita 
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